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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ  ДОКУМЕНТИ, ЕЛЕКТРОНСКА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ДОВЕРЛИВИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронски 
документи, електронска идентификација и доверливи услуги,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
27 декември 2019 година.

 
Бр. 08-7132/1  Претседател на Република

27 декември 2019 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
ДОКУМЕНТИ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ДОВЕРЛИВИ

УСЛУГИ

Член 1
 Во Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи 

услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19), во член 7 по 
ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Електронските документи содржат задолжителни елементи.
 (4) Задолжителните елементи на електронските документи ги пропишува министерот 

за информатичко општество и администрација со правилник.“.

Член 2
Членот 20 се менува и гласи:
„(1) Министерството за информатичко општество и администрација може да 

регистрира во Регистарот на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска 
идентификација и странски правни лица кои се регистрирани како даватели на доверливи 
услуги или како издавачи на шеми за електронска идентификација на ниво на Европската 
Унија или во земја членка на унијата.

(2) Министерството за информатичко општество и администрација може да регистрира 
во Регистарот и шеми за електронска идентификација кои одговараат на високо ниво на 
сигурност, доколку таа шема се користи од страна на земја членка на Европската Унија.
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(3) Министерството за информатичко општество и администрација може да регистрира 
во Регистарот на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација 
и странски правни лица кои се регистрирани како даватели на доверливи услуги или како 
издавачи на шеми за електронска идентификација во друга држава која не е земја членка 
на Европската Унија, врз основа на претходно склучен договор со кој се утврдува 
реципроцитет на шемите за електронска идентификација или/и на давателите на 
доверливи услуги помеѓу Република Северна Македонија и државата во кое е 
регистрирано правното лице.“. 

Член 3
Во член 56 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Квалификуваниот сертификат за автентичност на веб-страници издаден од давател 

на квалификувана доверлива услуга регистриран во Европската Унија или во земја членка 
на унијата се признава како да е издаден од домашно правно лице.“.

Член 4
Членот 74 се менува и гласи:
„(1) Електронските потписи, електронските печати и електронските временски жигови 

издадени до денот на започнувањето на примената на овој закон согласно со Законот за 
податоците во електронски облик и електронски потпис,  продолжуваат да важат се до 
истекот на нивната важност.

(2) Правните лица кои вршат дејност до денот на започнувањето на примената на овој 
закон согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, со 
влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат да ги издаваат електронските потписи и 
ќе ги обезбедуваат услугите согласно со Законот за податоците во електронски облик и 
електронски потпис.“. 

Член 5
Во член 75 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Давателите на доверлива услуга, односно издавачите на сертификати кои вршат 

дејност врз основа на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис 
се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон најдоцна до 1 
септември 2020 година.

(2) Во периодот до усогласување со одредбите на овој закон, давателите на доверлива 
услуга од ставот (1) на овој член, односно издавачите на сертификати ги обезбедуваат 
услугите за издавање на сертификати за електронски потписи, електронски печати и 
временски жигови согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски 
потпис.“. 

Член 6
Во член 78 зборовите: „а ќе започне да се применува во рок од една година од денот на 

донесувањето на подзаконските акти определени со овој закон“ се заменува со зборовите: 
„а ќе започне да се применува од 1 септември 2020 година, освен одредбите од глава II. 
Електронски документ кои ќе започнат да се применуваат од 20 декември 2019 година“. 

Член 7
Правилникот определен со членот 1 од овој закон ќе се донесе најдоцна до денот на 

влегувањето во сила на овој закон. 

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
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