Врз основа на член 36 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.105/09), министерот за информатичко општество 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 за комуникација по електронски пат, (во натамошниот
текст: органи), како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност
на информациските системи.
Член 2
Одредбите на овој правилник не се применуваат на информациските системи, преку
кои се врши обработка и чување на класифицирани информации согласно прописите
за класифицирани информации.

II. НАЧИН НА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ
Член 3
Органот кој бара сертифицирање на информацискиот систем до Министерството за
информатичко општество (во натамошниот текст: Министерството) поднесува барање
во хартиена или електронска форма.
Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи особено следните податоци:
- назив и седиште на органот;
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-

податоци кои го идентификуваат информацискиот систем, како 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 преку системот.

Кон барањето од ставот 1 на овој член, органот ја приложува и потребната
документација за утврдување на податоците наведени во ставот 2 на овој член,
вклучувајќи ја и техничката документација за информацискиот систем;
Барањето за добивање
Министерството.

на

сертификат

се

објавува

на

веб

локацијата
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Член 4
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 доколку истите се
исполнети од страна на Министерството се издава сертификат за функционалност на
информацискиот систем за 30 дена од денот на приемот на барањето.
Исполнетоста на условите за сертифицирање на информацискиот систем може да се
утврди и од правно лице од областа за која се издава сертификатот определено од
страна на Министерството.
Член 5
Доколку органот изврши промени на информацискиот систем или информацискиот
систем престанал да ги исполнува условите утврдени во прописите за електронско
управување, органот 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.
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Член 6
Сертифицирање на информациските системи се врши согласно насоките донесени од
страна на Министерството, објавени на неговата веб локација.

III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА
ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ
Член 7
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
сертификатот 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”. На
средината се испишани зборовите „СЕРТИФИКАТ за функционалност на
информацискиот систем на”, по кој текст има празно место за впишување на органот
на кого му се издава сертификатот, а потоа е испишан текстот “врз основа на член 36
став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.105/09) и член 5 став 1 од Правилникот за начинот на сертифицирање
на информациските системи и за формата и содржината на сертификатот („Службен
весник на Република Македонија“ бр._______). 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 на овластеното лице на Министерството, а во
средината во долниот дел има место за печат на органот на издавањето на
сертификатот.
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
Член 8
Сертифицираните информациски системи се евидентираат во електронска форма.

3

При евидентирањето од ставот 1 на овој член се внесуваат следните податоци:
- реден број;
- архивски број и датум на поднесување на барањето за добивање на сертификат;
- назив и седиште на органот кој е подносител на барањето;
- број и датум на издаден сертификат за функционалност на информацискиот
систем и рок на негова важност;
- податоци кои го идентификуваат информацискиот систем, како 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 преку системот;
- број и датум на новиот издаден сертификат за функционалност на
информацискиот систем ;
- број и датум на решението за престанување на важноста на претходно
издадениот сертификат и
- забелешка.
При процесот на евидентирањето од ставот 1 на овој член се внесуваат и сите промени
што ќе настанат по извршеното запишување на сертифицираните информациски
системи.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.

Бр.11-747
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р Иво Ивановски

4

