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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3992.
Врз основа на член 9 став (4) и член 31 од Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14 и 106/16), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 ноември 2021 година, донесе
УРЕДБА ЗА МРЕЖНИ УСЛУГИ (*)
Член 1
Со оваа уредба се утврдува воспоставувањето и управувањето на мрежните услуги за откривање, преглед,
преземање, трансформација и повикување на услуги на просторни податоци, како и нивната достапност во националната инфраструктура на просторни податоци и до трети страни.
Член 2
Одредени поими употрeбени во оваа уредба го имаат следното значење:
1. „Почетна оперативна способност“ е способност на мрежната услуга да обезбеди потполна функционалност без да го гарантира квалитетот на услугата во согласност со Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба
или пристап до услугата за сите корисници преку НИПП геопорталот;
2. „Перформанс“ е минимално ниво на кое една цел се смета за исполнета во однос на фактот колку брзо
едно барање може да се комплетира во рамките на НИПП мрежните услуги;
3. „Капацитет“ е најголем можен број на истовремени барања за услуги обезбедени со гарантирани перформанси;
4. „Достапност“ е веројатност дека мрежната услуга е достапна;
5. „Време на реакција“ е време измерено на локацијата на услугата, во кое операцијата на услугата го вратила првиот бајт на резултатот;
6. „Барање услуга“ е поединечно барање за една оперативна функција на мрежна услуга;
7. „Елемент на метаподатоци“ е елемент на метаподатоците дефинирани во Уредбата за стандардите на
метаподатоците (1);
8. „Објави“ е операција на внесување, бришење или ажурирање на елементите на метаподатоци за изворот
во услугата за пребарување;
9. „Природен јазик“ е јазик кој луѓето го користат за општа говорна, пишана или знаковна комуникација;
10. „Собирање“ е операција на извлекување на елементите од метаподатоците на ресурсите од услугата за
пребарување и овозможување на креирање, бришење или ажурирање на метаподатоците за овие ресурси во
целната услуга за откривање;
_____________________________________________
(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕК) бр.976/2009 од 19 октомври 2009 година за спроведување на Директивата 2007/2/ЕК на Европскиот парламент и на Советот во однос на мрежните услуги (CELEX бр.32009R0976)
и со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр.1088/2010 од 23 ноември 2010 година за изменување и дополнување на Регулативата
бр.976/2009 во врска со услугите за преземање и услугите за трансформација (CELEX бр.32010R1088).

(1)

Уредбата за стандардите за метаподатоците е усогласена со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1205/2008 од 3 декември

2008 година за имплементација на Директивата 2007/2/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во однос на метаподатоци
(CELEX бр. 32008R1205).
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11. „Слој“ е основна единица на географска информација која може да се побара како карта од серверот во
согласност со МКС EN ISO 19128 (ИСО стандард за Географски информации - Интерфејс на веб-сервер за
мапи, донесен од Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија);
12. „Пристап за директно преземање“ е услуга за преземање која овозможува пристап до просторните објекти и збирките на просторни податоци врз основа на барање;
13. „Низа од знаци“ е вредност на полето на елементите на метаподатокот изразена како збирка од карактеристики кои се сметаат за една целина;
14. „Слободен текст“ е вредност на полето на елементот на метаподатокот изразена преку еден или повеќе
говорни јазици;
15. „Потекло“ е историјат на збирката на просторни податоци/услуги, односно негов животен циклус согласно стандардот MKTC ISO/TS 19101-2:2015 и стандардот MKC EN ISO 19101-1:2015;
16. „Елемент на метаподаток“ е дискретна единица на метаподатокот согласно стандардот MKC EN ISO
19115-1:2015 и стандардот MKC EN ISO 19115-2:2010;
17. „Простор за наслов“ е колекција на имиња, идентификувани со повикување на униформен идентификатор на ресурси (uniform resource identifier – URI), кои што се користат во документи со проширлив означувачки јазик (extensible markup language – XML) како имиња на елементи и имиња на атрибути;
18. „Квалитет“ е збир на карактеристиките на еден производ кои влијаат на неговата способност да ги задоволи наведените и имплицираните потреби, во согласност со стандардот MKTC ISO/TS 19101-2:2015 и
стандардот MKC EN ISO 19101-1:2015;
19. „Ресурс“ е информација која што има директно или индиректно повикување на конкретна локација или
географска област и
20. „Серија на збирка на податоци“ е колекција од збирки на податоци кои се изработени по исти спецификации.
Член 3
(1) Мрежните услуги за откривање, преглед, преземање, трансформација и повикување на услуги на просторни податоци се во согласност со индикаторите за квалитет на услугите дадени во Прилог 1 од оваа уредба.
(2) Услугите за откривање покрај индикаторите од став (1) на овој член треба да се во согласност со индикаторите дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.
(3) Услугите за преглед покрај индикаторите од став (1) на овој член треба да се во согласност со индикаторите дадени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.
(4) Услугите за преземање покрај индикаторите од став (1) на овој член треба да се во согласност со индикаторите дадени во Прилог 4 кој е составен дел на оваа уредба.
(5) Услугите за трансформација покрај индикаторите од став (1) на овој член треба да се во согласност со
индикаторите дадени во Прилог 5 кој е составен дел на оваа уредба.
(6) Услугите за повикување на услуги на просторни податоци покрај индикаторите од став (1) на овој член
треба да се во согласност со индикаторите дадени во Прилог 6 кој е составен дел на оваа уредба.
Член 4
Оваа уредба престанува да важи од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 40-5692/1
9 ноември 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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