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По запишувањето на овластувањето во Регистарот,
полномошникот добива известување на електронската
пошта дека е запишан како полномошник во Регистарот.
Исправки на грешки во врска со овластувањата запишани во Регистарот се вршат на ист начин како запишувањето на овластувањата во Регистарот согласно
ставовите 1, 2 и 3 на овој член.
Член 6
Повлекувањето, продолжувањето и проширувањето
на обемот на дадените овластувања се впишуваат во
Регистарот на ист начин како нивното запишување.
Член 7
Давателот на квалификувани доверливи услуги кој
води регистар на овластувања му овозможува на Министерството за информатичко општество и администрација пристап до Регистарот заради поднесување на
барања преку Националниот портал за електронски услуги од страна на корисниците преку полномошник
согласно видот и обемот на овластувањата запишани
во Регистарот.
Член 8
Пристап до податоците во Регистарот имаат
единствено властодателот, полномошникот и давателот
на квалификуваната доверлива услуга.
Пристап до овластувањата се обезбедува преку веб
страницата на Регистарот.
Властодателот и полномошникот се најавуваат на
Регистарот на ист начин на кој што се најавуваат при
користење на квалификувани доверливи услуги од давателот на квалификувани доверливи услуги.
Член 9
Проверка на валидноста на овластувањата во Регистарот може да извршат трети лица само тогаш кога
пред нив е поднесено барање преку полномошник по
електронски пат.
Проверките на валидноста на овластувањата се вршат според:
- ознака на овластувањето,
- сериски број на квалификуваниот сертификат за
електронски потпис или квалификуваниот сертификат
за електронски печат,
- број под кој е заведена услугата во Регистарот.
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија‖.
Бр. 11/1-4031/8
31 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

96.
Врз основа на член 51 став (2), член 53 став (2) и
член 55 од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*)
(„Службен весник на Република Северна Македонија―
бр.101/19), министерот за информатичко општество и
администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ
КВАЛИФИКУВАНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИГОВИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ПОТВРДИТЕ ЗА КВАЛИФИКУВАНА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ДОСТАВА И СТАНДАРДИТЕ
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КВАЛИФИКУВАНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА ВЕБ
СТРАНИЦИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат стандардите кои
треба да ги исполнат квалификуваните електронски
временски жигови, стандардите кои ги содржат потврдите за квалификувана електронска препорачана
достава и стандардите кои треба да ги исполнува квалификуваниот сертификат за автентичност на веб страниците.
Член 2
Квалификуваните електронски временски жигови
треба да се сообразни на стандардот ETSI EN 319 422.
Член 3
Потврдите за квалификувана електронска препорачана достава треба да се издадени во процедура која е
сообразна на стандардот ETSI EN 319 532.
Член 4
Квалификуваниот сертификат за автентичност на
веб страницата треба да ги исполнува условите и да е
сообразен на стандардите:
- ETSI EN 319 411-1;
- ETSI EN 319 411-2 и
- ETSI TS 119 495.
Член 5
Квалификуваните сертификати за автентичност на
веб страница содржат:
(а) показател во форма погодна за автоматска обработка, дека сертификатот е издаден како квалификуван
сертификат за проверка на автентичност на веб страница;
(б) збир на податоци кои недвосмислено го претставуваат давателот на квалификуваната доверлива услуга
кој го издал квалификуваниот сертификат за автентичност на веб страницата, вклучувајќи ги најмалку податоците за државата во која е основан тој давател на
квалификувани услуги и тоа:
— за правно лице: името и регистрацискиот број
според официјалната евиденција на правни лица во која е запишано правното лице,
— за физичко лице: името на лицето;
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(в) квалификуваниот сертификат за автентичност на
веб страници, во зависност од тоа на кого се издава
содржи и:
- за физички лица: најмалку името на лицето на кое
му е издаден сертификатот или псевдонимот. Доколку
се користи псевдоним, истиот треба јасно да се наведе;
- за правни лица, најмалку името на правното лице
на кое му е издаден сертификатот и единствениот матичен број на субјектот;
(г) елементи од адресата, вклучувајќи ги најмалку,
градот или земјата на физичкото или правно лице на
кое му е издаден сертификатот;
(д) името (имињата) на доменот (домените) со кој
(кои) управува физичкото или правното лице на кое му
е издаден сертификат;
(ѓ) информации за почетокот и крајот на периодот
на важност на сертификатот за автентичност на веб
страници;
(е) идентификациски код на сертификатот за автентичност на веб страници, кој е единствен за давателот
на квалификувани доверливи услуги;
(ж) напреден електронски потпис или напреден
електронски печат на давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издал сертификатот за автентичност на веб страници;
(з) локација каде што сертификатот кој го поддржува напредниот електронски потпис или напредниот
електронски печат, наведен во точката (е), без надомест;
(ѕ) локација на услугите за проверка на статусот на
валидност на сертификатот кој може да се користи за
проверка на валидноста на квалификуваниот сертификат за автентичност на веб-страницата.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија―.
Бр. 11/1-4031/9
Министер за информатичко
31 декември 2019 година
општество и администрација,
Скопје
Дамјан Манчевски, с.р.
__________
97.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија― бр. 101/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СТРУКТУРАТА, ГОЛЕМИНАТА И
ЛОГОТО НА ОЗНАКАТА ЗА ДОВЕРБА НА КВАЛИФИКУВАНА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, структурата, големината и логото на ознаката за доверба на
квалификувана доверлива услуга (во натамошниот
текст: ознаката за доверба).
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Член 2
Формата на ознаката за доверба е во облик на катанец, кој во централниот дел на катанецот го содржи
знамето на Република Северна Македонија и знакот за
точно „✓―.
Референтните бои кои се користат за ознаката за
доверба се:
- RGB: црвена - 212 31 38 и жолта - 252 230 45 или
- Pantone (приближно):црвена - 1795 C и жолта 115 C или
- CMYK: црвена (0% цијан + 85% магента + 82%
жолта + 17% црна) и жолта (0% цијан + 9% магента +
82% жолта + 1% црна).
Визуелниот приказ на ознаката за доверба во бои е
даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.
Ако не е возможно да се користат боите наведени
во став 2 на овој член, ознаката за доверба може да биде во црно – бела варијанта, во визуелен приказ кој е
даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Ако ознаката за доверба се користи на темна позадина, може да се користи во негативен формат со употреба на иста боја за позадина, како што е прикажано во
Прилозите бр. 1 и 2.
Ако ознаката за доверба се користи во боја на обоена позадина, што го отежнува прегледот на ознаката за
доверба, може да се користи гранична надворешна линија околу ознаката за доверба за подобрување на контрастот со боите во позадина.
Член 3
Големината на ознаката за доверба е во зависност
од видот на услугата на која се однесува.
Ознаката за доверба има минимална големина доволна да обезбеди зачувување на визуелните атрибути
и формата, но нејзината големина не треба да биде помала од 64 × 85 пиксели 150 точки во инч (dpi).
Член 4
Логото на ознаката за доверба е визуелниот приказ
на ознаката за доверба во определената форма и структура согласно член 2 од овој правилник.
Член 5
Ознаката за доверба за квалификувани доверливи
услуги се користи на начин што овозможува јасно определување на квалификувани доверливи услуги за кои
истата се однесува.
Ознаката за доверба може да биде поврзана со графички или текстуални елементи што јасно укажуваат
на квалификуваните доверливи услуги за кои се користи, кои не треба да го менуваат логото на ознаката
за доверба, ниту да ја менуваат врската со листата на
квалификувани даватели на доверливи услуги.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија―.
Бр. 11/1-4031/10
31 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

