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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот
75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС
Се прогласува Законот за изменување на Законот за податоците во електронски облик и
електронски потпис,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015
година.
Бр. 08-1086/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ
ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС
Член 1
Во Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 34/2001, 6/2002 и 98/2008) во членoт 16 ставови (1) и
(3), членот 17 ставови (1) и (2), членот 19, членот 24 ставови (1) и (2), членот 27 став (6),
членот 34 ставови (1) и (2), членот 39 став (1), член 40, член 48 точки 1) и 2) и членот 51
точки 2) и 3) зборовите: „Министерството за финансии“ се заменуваат со зборовите:
„Министерството за информатичко општество и администрација“.
Член 2
Во членот 16 став (5), членот 29 став (2), членот 30 став (4), членот 31 став (2), членот
35 став (3), членот 36 став (2) и членот 44 став (2) зборовите: „министерот за финансии“
се заменуваат со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.
Член 3
Во членот 44 став (1) зборовите: „Министерството за финансии“ се заменуваат со
зборовите: „Агенцијата за електронски комуникации“.
Член 4
Во членот 41 став (6) и членот 46 став (6) зборовите: „надлежната Комисија на Владата
на Република Македонија за решавање на управни работи во втор степен“ се заменуваат
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со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка во втор степен и
постапка од работен однос во втор степен“.
Член 5
Регистарот на издавачи на сертификати во Република Македонија, архивата и другата
документација поврзани со издавачите на сертификати со која располага Министерството за
финансии, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон се
пренесуваат на Министерството за информатичко општество и администрација. Начинот на
нивното пренесување го утврдува и спроведува посебна комисија формирана од
министерот за финансии, во која се назначува и претставник од Министерството за
информатичко општество и администрација.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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