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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3513.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ/ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки/пресуди на Министерството за труд и социјална
политика бр. 09-2771/2 од 11.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-6447/1
11 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3514.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Дирекцијата за заштита и спасување бр. 092770/1 од 11.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-6447/2
11 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
3515.
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 105/09, 47/11, 193/15 и 52/16), министерот за информатичко општество и администрација
донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ КОИ ГИ КОРИСТАТ ОРГАНИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат
министерствата, другите органи на државната управа,
организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните обвинителства и државното
правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и на општините на
градот Скопје (во натамошниот текст: органи) за комуникација по електронски пат преку единствената околина за размена на документи и податоци, како и за
формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи.
Органите од став 1 на овој член може да користат
информациски системи од правни лица како даватели
на услуга (во натамошниот текст: даватели на услуга),
за непосредна размена на податоци и документи по
електронски пат или за електронска препорачана испорака на документи, само доколку истите се сертифицирани.
II. НАЧИН НА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ
Член 2
Органот, односно давателот на услугата кој бара
сертифицирање на информацискиот систем, до Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: Министерството) поднесува барање.
Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи особено следните податоци:
- назив и седиште на органот, односно давателот на
услугата;
- податоци кои го идентификуваат информацискиот
систем, како назив, модел, верзија и конфигурација на
составните софтверски и хардверски компоненти,
- опфат на информацискиот систем кој ги вклучува
документите и податоците во електронска форма кои
се обработуваат или испорачуваат преку системот.
Кон барањето од ставот 1 на овој член, органот, односно давателот на услугата ја приложува и потребната документација за утврдување на податоците наведени во ставот 2 на овој член, вклучувајќи ја и техничката документација за информацискиот систем.
Давателот на услугата кој бара сертифицирање на
информациските системи за извршување на услуга за
електронска препорачана испорака на документи преку
единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат, покрај документацијата од
ставот 3 на овој член приложува:
- ISO 20000 сертификат,
- ISO 27000 сертификат,
- доказ за банкарска гаранција на износ од 100.000
ЕУР кон Министерството за информатичко општество
и администрација за времето на траење на сертификатот,
- доказ за осигурување од општа одговорност до
100.000 ЕУР кон Министерството за информатичко општество и администрација за времето на траење на сертификатот,
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- изјава заверена на нотар под материјална и кривична одговорност за доверлива препорачана испорака
на документи и заштита на содржаните лични податоци,
- доказ за извршена надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфраструктура во смисла на член 25 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност
и заштита на личните податоци а во врска со Законот
за заштита на личните податоци,
- референтна листа од најмалку пет државни или
јавни институции со кои давателот на услугата во последните пет години има склучено договори поврзани
со обезбедување на електронски услуги и/или водење
на електронски регистри.
Сертифицирањето на информациските системи се
врши согласно насоките донесени од страна на Министерството, објавени на неговата веб локација.
Член 3
По приемот на барањето и документацијата се утврдува исполнетоста на условите за сертифицирање на
информацискиот систем, согласно Законот за електронско управување и прописите донесени врз основа
на овој закон и согласно насоките од член 2 став 5 од
овој правилник од Комисијата за сертифицирање која
секоја година се формира од страна на Министерството.
Доколку условите за сертифицирање на информатичкиот систем се исполнети, од страна на Министерството се издава сертификат.
Органот, односно давателот на услуги треба да
обезбеди пристап до целосниот систем и потребните
документи за системот кој е предмет за сертификација,
обезбедувајќи услови за непречена работа на лицата
кои ќе вршат проверка на информацискиот систем.
Член 4
Доколку органот, односно давателот на услуги изврши промени на информацискиот систем или истите
престанале да ги исполнуваат условите утврдени во
прописите за електронско управување, органот, односно давателот на услуги за тоа го известува Министерството наредниот ден од денот на настанатата промена.
По добивање на известувањето од ставот 1 на овој
член, од страна на Министерството се утврдува дали
информацискиот систем и понатаму ги исполнува условите утврдени во прописите за електронско управување и доколку истите се исполнети се издава нов сертификат за функционалност на информацискиот систем, или доколку престанало да ги исполнува условите,
се издава решение за престанување на важност на претходно издадениот сертификат, најдоцна до 15 дена од
денот на приемот на известувањето.
Информациските системи кои ги користат органите од даватели на услуга се сертифицираат на секои две
години.
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ
СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ИСПОРАКА НА ДОКУМЕНТИ
Член 5
Сертификатот за функционалност на информацискиот систем се печати во А4 формат.
Во просторот помеѓу “хедерот” и “футерот” што од
горниот и од долниот раб на сертификатот е одалечен
по 2,54 сантиметри, а од левиот и десниот раб на сер-

Бр. 152 - Стр. 3

тификатот е одалечен 3,17 санитметри, е испишана
следната содржина: во горниот дел во средината е отпечатен грбот на Република Македонија, а под него
зборовите „Република Македонија” и “Министерството
за информатичко општество и администрација”. На
средината се испишани зборовите “Врз основа на член
36 став (2) од Законот за електронско управување, Министерството за информатичко општество и администрација, издава СЕРТИФИКАТ за функционалност на
информацискиот систем”, по кој текст има празно место за впишување на називот на информацискиот систем, по што е испишан зборот „на“ по кој збор има
празно место за впишување на органот, односно давателот на услугата на кое му се издава сертификатот. Во
левиот долен дел на страницата се испишани серискиот
број на сертификатот, а под него датумот на издавање.
Во десниот долен дел има место за потпис, а во средината во долниот дел има место за печат на Министерството.
Образецот на сертификатот од ставот 1 на овој член
е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
IV. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ИСПОРАКА НА
ДОКУМЕНТИ
Член 6
Сертифицираните информациски системи се евидентираат во електронска форма.
Евиденцијата од став 1 на овој член се објавува на
веб страната на Министерството и ги содржи следните
податоци:
- реден број;
- архивски број и датум на поднесување на барањето за добивање на сертификат за функционалност на
информациските системи;
- назив и седиште на органот, односно давателот на
услуги кој е подносител на барањето;
- број и датум на издаден сертификат за функционалност на информацискиот систем и рок на негова
важност;
- број и датум на решението за престанување на
важноста на претходно издадениот сертификат;
- број и датум на новиот издаден сертификат за
функционалност на информацискиот систем; и
- забелешка.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат
органите за комуникација по електронски пат, како и за
формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи („Службен весник
на Република Македонија“ бр.83/10).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11/1-3234/1
5 август 2016 година
Скопје

Министер
за информатичко општество
и администрација,
Марта Арсовска-Томовска, с.р.
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