Регистар на даватели на доверливи услуги и шеми на електронска
идентификација
Надлежен орган

Министерство за информатичко општество
и администрација
Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
Скопје
1000
Република Северна Македонија
https://trusteid.mioa.gov.mk
trusteid@mioa.gov.mk

Адреса

улица и број
место
поштенски број
држава
Веб-страница
Електронска пошта

Верзија
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Датум на промена на Регистарот
26.08.2020
05.01.2021
01.02.2021
12.03.2021
16.06.2021
17.09.2021
19.10.2021
21.12.2021
13.01.2022
09.02.2022

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

Извадок од Регистарот
давател на
квалификувана
доверлива услуга
Клириншка куќа
Клириншки
интербанкарски
системи АД
Скопје (КИБС АД
Скопје)

Македонски
Телеком АД Скопје

Инбох ДООЕЛ Скопје
Контего ДОО –
Скопје

2

видови квалификувани услуги кои
ги дава
издавање квалификувани
временски печати, односно жигови
издавање квалификувани
сертификати за квалификувани
електронски печати
издавање квалификувани
сертификати за квалификувани
електронски потписи
издавање на квалификувани
сертификати за напредни
електронски потписи
издавање на квалификувани
сертификати за напредни
електронски печати
издавање квалификувани
електронски временски печати,
односно жигови
издавање квалификувани
сертификати за квалификувани
електронски печати
издавање квалификувани
сертификати за квалификувани
електронски потписи
издавање квалификувани
сертификати за напредни
електронски потписи
издавање квалификувани
сертификати за напредни
електронски печати
квалификувана доверлива услуга
за електронско складирање на
документи
квалификувана доверлива услуга
за електронско складирање на
документи

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

реден број
на упис во
Регистарот

датум на
упис во
Регистарот

1 (врска)

26.08.2020

датум на
бришење
од
Регистарот
/

10 (врска)

12.03.2021

/

11 (врска)

12.03.2021

/

13 (врска)

30.07.2021

14 (врска)

05.08.2021

2 (врска)

04.01.2021

/

3 (врска)

04.01.2021

/

4 (врска)

04.01.2021

/

6 (врска)

19.02.2021

/

7 (врска)

19.02.2021

/

9 (врска)

12.03.2021

/

15 (врска)

15.10.2021

/

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

давател на
доверлива услуга

видови доверливи услуги кои
ги дава

Инбох ДООЕЛ Скопје

доверлива услуга за
електронско складирање на
документи
доверлива услуга за
електронско складирање на
документи
доверлива услуга за
електронски потписи

Контего ДОО –
Скопје
Клириншка куќа
Клириншки
интербанкарски
системи АД Скопје
(КИБС АД Скопје)

издавач на шема
за електронска
идентификација
Евротруст
Технолоџис
ДООЕЛ Скопје
Клириншка куќа
Клириншки
интербанкарски
системи АД
Скопје (КИБС АД
Скопје)
Министерство за
информатичко
општество и
администрација
Министерство за
информатичко
општество и
администрација

3

8 (врска)

19.02.2021

датум на
бришење
од
Регистарот
/

12 (врска)

16.06.2021

/

19 (врска)

07.02.2022

/

реден број
на упис во
регистарот

датум на
упис во
Регистарот

Високо

реден
датум на
број на
упис во
упис во
Регистарот
Регистарот
5 (врска) 04.01.2021

датум на
бришење
од
Регистарот
/

Високо

16 (врска)

20.12.2021

/

Ниско

17 (врска)

13.01.2022

/

Високо

18 (врска)

13.01.2022

/

ниво на сигурност на шемата
за електронска
идентификација

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

Детални записи во Регистарот
Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1
2

3
4
5

седиште

7
8
9
10
11

12

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

6

1
Давател на квалификувана доверлива
услуга
08/3 -2487/1 од 10.08.2020
Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје (КИБС
АД Скопје)
5529581
MK4030001416309

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга

податоци за
одговорното лице
кое го застапува
давателот на
квалификуваната
доверлива услуга и
обемот на
овластувањето

име и презиме

Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1
Скопје
1000
Република Северна Македонија
www.kibstrust.com
+389 2 3297401
helpdesk@kibstrust.mk
08/3 -2487/8 од 26.08.2020
26.08.2020
23.05.2001
64.99
Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови несп
омнати на друго место
Горан Анастасовски

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме

Генерален директор

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса

Советник на генералниот директор

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Без ограничувања во внатрешниот
трговски промет
+389 2 3297401
goran.anastasovski@kibs.mk
Марин Пиперкоски

Советник за доверливи услуги
+389 70204349
marin.piperkoski@kibs.mk

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

13

вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

14

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

15

податоци за
бришење во
Регистарот

број на решението за
упис на промена
датум на уписот на
промените
бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6
7
8
9
10
11
12

5

квалификувана доверлива услуга на
издавање квалификувани временски
печати, односно жигови

2
Давател на квалификувана доверлива
услуга
11/1 – 4767/4 од 25.12.2020
Македонски Телеком АД - Скопје
5168660
MK4030997339640

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
квалификуваната
овластувањата
доверлива услуга и
телефонски број
обемот на
електронска
овластувањето
адреса
име и презиме

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6
Скопје
1000
Република Северна Македонија
http://www.telekom.mk/CPS
+389 2 3100 200
biznis.kontakt@telekom.mk
13-40/1 од 04.01.2021
04.01.2021
02.05.2006
61.20 - Дејности на безжични
телекомуникации
Мирослав Јовановиќ
Главен директор за техника и
информатичка технологија
Главен директор - Дипломиран
електроинженер
+ 38923242080
miroslav.jovanovic@telekom.mk
Снежана Тасевска

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

13

14

15

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува
податоци за
упис на
промена во
Регистарот
податоци за
бришење во
Регистарот

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6

Дипломиран правник
+38923242555
dobrica.arsov@telekom.mk
квалификувана доверлива услуга на
издавање квалификувани електронски
временски печати, односно жигови

3
Давател на квалификувана доверлива
услуга
11/1 – 4767/2 од 25.12.2020
Македонски Телеком АД - Скопје
5168660
MK4030997339640

7

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса

8

број на решението за упис во Регистарот

6

Добрица Арсов
Виш експерт за правни работи

број на решението за
упис на промена
датум на уписот на
промените
бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

Виш специјалист за деловен развој за
дигитални услуги
Дип. инженер за компјутерски науки и
автоматизација
+ 38970300833
snezana.tasevska@telekom.mk

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6
Скопје
1000
Република Северна Македонија
http://www.telekom.mk/CPS
+389 2 3100 200
biznis.kontakt@telekom.mk
13-40/3 од 04.01.2021

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

9
10
11
12

13

14

15

7

датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
квалификуваната
овластувањата
доверлива услуга и
телефонски број
обемот на
електронска
овластувањето
адреса
име и презиме

04.01.2021
02.05.2006

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

Виш специјалист за деловен развој за
дигитални услуги
Дип. инженер за компјутерски науки и
автоматизација
+38970300833
snezana.tasevska@telekom.mk

податоци за упис
на промена во
Регистарот

податоци за
бришење во
Регистарот

број на решението за
упис на промена

датум на уписот на
промените
бројот на решението
за бришење
датум на бришење

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

61.20 - Дејности на безжични
телекомуникации
Мирослав Јовановиќ
Главен директор за техника и
информатичка технологија
Главен директор - Дипломиран
електроинженер
+38923242080
miroslav.jovanovic@telekom.mk
Снежана Тасевска

Добрица Арсов
Виш експерт за правни работи
Дипломиран правник
+38923242555
dobrica.arsov@telekom.mk
квалификувана доверлива услуга за
издавање на квалификувани сертификати
за електронски печати, која се однесува на
квалификувана доверлива услуга за
издавање на квалификувани сертификати
за квалификувани електронски печати
Решение за дополнување на Решението за
регистрација на давател на квалификувана
доверлива услуга во Регистарот на
доверливи услуги и на шеми за електронска
идентификација, бр. 13-40/8
19.02.2021 година

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6
7
8
9
10
11
12

4
Давател на квалификувана доверлива
услуга
11/1 – 4767/3 од 25.12.2020
Македонски Телеком АД - Скопје
5168660
MK4030997339640

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
квалификуваната
овластувањата
доверлива услуга и
телефонски број
обемот на
електронска
овластувањето
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата

8

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6
Скопје
1000
Република Северна Македонија
http://www.telekom.mk/CPS
+389 2 3100 200
biznis.kontakt@telekom.mk
13-40/2 од 04.01.2021
04.01.2021
02.05.2006
61.20 - Дејности на безжични
телекомуникации
Мирослав Јовановиќ
Главен директор за техника и
информатичка технологија
Главен директор - Дипломиран
електроинженер
+38923242080
miroslav.jovanovic@telekom.mk
Снежана Тасевска
Виш специјалист за деловен развој за
дигитални услуги
Дип. инженер за компјутерски науки и
автоматизација
+38970300833
snezana.tasevska@telekom.mk
Добрица Арсов
Виш експерт за правни работи
Дипломиран правник

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
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+389 2 320 0874
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15

телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

податоци за
бришење во
Регистарот

број на решението за
упис на промена

датум на уписот на
промените
бројот на решението за
бришење

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на издавачот на шемата за
електронска идентификација
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6
7
8
9
10
11

9

квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
електронски потписи, која се однесува на
квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
квалификувани електронски потписи
Решение за дополнување и исправка на
Решението за регистрација на давател на
квалификувана доверлива услуга во
Регистарот на доверливи услуги и на шеми
за електронска идентификација, бр. 13-40/7
19.02.2021 година

датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

+38923242555
dobrica.arsov@telekom.mk

5
Издавач на шема за електронска
идентификација
09-4481/1 од 01.12.2020
Евротруст Технолоџис ДООЕЛ Скопје
7435800
MK4080020591119

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на издавачот на
шемата за електронска идентификација
регистрирана дејност на издавачот на
шемата за електронска идентификација

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Бул. Филип Втори Македонски број 3
Скопје
1000
Република Северна Македонија
www.evrotrust.com
+ 3892 3109-300
nm@evrotrust.com
13-39/1 од 04.01.2021
04.01.2021
06.07.2020
64.99

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
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13

податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
издавачот на
обем на
шемата за
овластувањата
електронска
телефонски број
идентификација и
електронска
обемот на
адреса
овластувањето
начинот на докажување и верификација
на идентитетот на физичко или правно
лице
кое бара издавање на средство за
електронска идентификација

Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови
неспомнати на друго место
Константин Безуханов
Управител, ВВС
Неограничени овластувања во
внатрешниот и надворешниот промет
+359 2 448 58 58
nm@evrotrust.com
Издавачот на шемата применува метод “на
далечина“ за докажување и верификација
на идентитетот на лицето кое бара
издавање на средство за електронска
идентификација. Методот е сертифициран
од независно тело за оценување на
усогласеност, кое што е акредитирано за
вршење на проверки и е впишано во
листата на Европската комисија.
Постапка:
Лицето (клиентот) инсталира мобилна
апликација на неговиот мобилен уред
преку која што:
а) Потврдува дека ги прочитал “Општите
услови“ за користење на апликацијата како
и “Политиката за приватност“ во која што е
објаснета важечката политика за заштита
на личните податоци на издавачот на
шемата, а воедно дава и согласност за
обработка на неговите лични и
биометриски податоци, засновани врз
автоматска обработка на лични податоци;
б) Следејќи ги упатствата, лицето прави
јасна и квалитетна фотографија од
неговиот важечки документ за лична
идентификација со камерата од неговиот
мобилен уред. Фотографијата автоматски
се испраќа до системот на издавачот на
шемата. Системот автоматски ги
препознава податоците од документот за
лична идентификација. Клиентот ја
проверува исправноста на податоците кои
што се автоматски прочитани и запишани
во системот на издавачот и ја потврдува
нивната точност.

10

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
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Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
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+389 2 320 0874
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в) Автоматска идентификација.
Следејќи ги упатствата што се прикажуваат
на екранот од мобилната апликација,
клиентот си го снима лицето со предната
камера од неговиот мобилен уред.
Биометриските податоци од лицето на
клиентот автоматски се споредуваат со
фотографијата од документот за лична
идентификација кој што е испратен во
системот на издавачот во претходниот
чекор. Се врши проверка на идентитетот и
на личните податоци преку соодветна
проверка на истите во Централниот
регистар на население во Република
Северна Македонија и други регистри, во
согласност со закон.
При користење на документ за
идентификација кој содржи RFID чип,
идентификацијата се потпира на читање
на податоците од овој чип. За таа цел,
клиентот ја вклучува NFC опцијата на својот
“паметен“ уред и го допира документот на
уредот.
По успешната проверка на валидноста на
документот за лична идентификација и по
успешната идентификација на лицето,
идентитетот на клиентот е успешно
верификуван и потврден.
г) Полуавтоматска идентификација.
Доколку процесот на автоматска
идентификација е неуспешен, што може да
се должи на одредени можни промени на
лицето (пластични операции, брада,
мустаќи, третмани со ботокс и др.), преку
мобилната апликација системот
преминува кон директна видео
идентификација од страна на оператор во
реално време, врз основа на
сертифициран метод за проверка.
Операторот по извршената проверка ја
потврдува идентификацијата со неговиот
електронски потпис, а истовремено видео
сесијата се снима;
д) Надзор и супервизија.
По завршената автоматска или
полуавтоматска идентификација, во рок од
10 минути се извршува финалната
проверка од страна на супервизор.
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средства за електронска идентификација

15

начинот на издавање на средствата за
електронска идентификација

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Доколку при прегледувањето на
снимените видео сесии супервизорот
утврди било какви неправилности во
идентификацијата на клиентот, профилот
на клиентот веднаш се суспендира.
Средството за електронска
идентификација кое се издава е
нематеријално и содржи податоци за
идентификација на лице. Средството се
користи за автентикација за онлајн услуги,
а се состои од:
а) PDF+XML документ (декларација) со
лични податоци за идентификација на
лицето, вклучувајќи графички елементи
како што се: копија од лична карта, слика
на потпис, фотографија, итн.;
б) квалификуван или напреден потпис на
потпишаниот PDF/XML документ и
електронски временски жиг;
в) квалификуван или напреден сертификат
што го поддржува соодветниот потпис и ги
содржи сите лични податоци кои можат да
бидат наведени во сертификатите согласно
X.509 стандардот.
Средството за електронска
идентификација се генерира во реално
време врз основа на барање на засегнатата
страна преку автоматски интерфејс (API) до
системот за обработка на податоци на
издавачот на шемата. Барањето ги содржи
сите податоци кои што и се потребни на
засегнатата страна за да обезбеди пристап
до електронската услуга, која што се
користи од страна на клиентот. Издавачот
на шемата го доставува барањето за
идентификација до клиентот преку
мобилната апликација. Доколку клиентот
прифати да се идентификува, тој прави
потврда преку мобилната апликација со
биометриска автентификација.
Врз основа на потврдата дадена од
клиентот, издавачот на шемата
издава средството за електронска
идентификација кое содржи податоци во
обем неопходен за негово
идентификување кај засегнатата страна и
средството го доставува на засегнатата

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
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механизмите за автентикација, преку кои
физичко или правно лице, користејќи ги
средствата за идентификација, го
потврдува својот идентитет на засегната
страна

17

ниво на сигурност на шемата за
електронска идентификација
видот на услуги што ги обезбедува
издавачот на шемата за електронска
идентификација;

18

13

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

страна преку интерфејсот за автоматска
размена на податоци.
Со цел да се обезбеди високо ниво на
сигурност и безбедност, пристапот до
мобилната апликација, како и
активирањето на услугите за електронска
идентификација се потврдуваат преку
функционалностите за препознавање на
биометриските податоци поддржани од
мобилниот уред кој што го користи
клиентот (пример: препознавање на
лицето). Сите биометриски податоци на
клиентот остануваат под негова контрола и
не се чуваат на страна на издавачот на
шемата.
Високо
Услугата за електронска идентификација е
заснована на создавање на електронски
средства за идентификација кои што се
состојат од:
а) Создавање на декларација за лицето
која ги чува неговите лични податоци;
б) Генерирање на пар на клучеви за
напреден или квалификуван електронски
потпис;
в) Генерирање на напреден или
квалификуван сертификат за електронски
потпис поврзан со личните податоци на
лицето;
г) Обезбедување на алатка за корисникот
за потпишување на далечина со неговиот
приватен клуч;
д) Генерирање на квалификуван
електронски временски жиг;
е) Средството за електронска
идентификација (декларацијата на
корисникот, далечински потпишана со
неговиот квалификуван или напреден
електронски потпис, поддржан од
напреден или квалификуван сертификат и
временски печат) се генерира
истовременo;
ж) Испорака на така потпишаното средство
за електронска идентификација до
засегнатата страна.

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
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Услугите под б), в), г) и д) се обезбедуваат
од квалификуван давател на доверливи
услуги регистриран во земја членка на
Европската Унија.
19
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податоци за
упис на
промена во
Регистарот
податоци за
бришење во
Регистарот

број на решението за
упис на промена
датум на уписот на
промените
бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6
7
8
9
10
11
12

14

6
Давател на квалификувана доверлива
услуга
11/1 – 4767/6 од 25.12.2020
Македонски Телеком АД - Скопје
5168660
MK4030997339640

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
квалификуваната
овластувањата
доверлива услуга и
телефонски број
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ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6
Скопје
1000
Република Северна Македонија
http://www.telekom.mk/CPS
+389 2 3100 200
biznis.kontakt@telekom.mk
13-40/5 од 19.02.2021
19.02.2021
02.05.2006
61.20 - Дејности на безжични
телекомуникации
Мирослав Јовановиќ
Главен директор за техника и
информатичка технологија
Главен директор - Дипломиран
електроинженер
+ 38923242080
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обемот на
овластувањето

13

14

15

електронска
адреса
име и презиме

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

податоци за
упис на
промена во
Регистарот
податоци за
бришење во
Регистарот

4
5

седиште

3

15

Виш специјалист за деловен развој за
дигитални услуги
Дип. инженер за компјутерски науки и
автоматизација
+ 38970300833
snezana.tasevska@telekom.mk
Добрица Арсов
Виш експерт за правни работи
Дипломиран правник
+38923242555
dobrica.arsov@telekom.mk
квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
електронски потписи, која се однесува на
квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
напредни електронски потписи

датум на уписот на
промените
бројот на решението за
бришење
датум на бришење

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

2

Снежана Тасевска

број на решението за
упис на промена

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

miroslav.jovanovic@telekom.mk

улица и број
место
поштенски број

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

7
Давател на квалификувана доверлива
услуга
11/1 – 4767/5 од 25.12.2020
Македонски Телеком АД - Скопје
5168660
MK4030997339640
ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6
Скопје
1000

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

6
7
8
9
10
11
12

13

14

16

држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
квалификуваната
овластувањата
доверлива услуга и
телефонски број
обемот на
електронска
овластувањето
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

Република Северна Македонија
http://www.telekom.mk/CPS
+389 2 3100 200
biznis.kontakt@telekom.mk
13-40/6 од 19.02.2021
19.02.2021
02.05.2006
61.20 - Дејности на безжични
телекомуникации
Мирослав Јовановиќ
Главен директор за техника и
информатичка технологија
Главен директор - Дипломиран
електроинженер
+ 38923242080
miroslav.jovanovic@telekom.mk
Снежана Тасевска
Виш специјалист за деловен развој за
дигитални услуги
Дип. инженер за компјутерски науки и
автоматизација
+ 38970300833
snezana.tasevska@telekom.mk
Добрица Арсов
Виш експерт за правни работи
Дипломиран правник
+38923242555
dobrica.arsov@telekom.mk
квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
електронски печати, која се однесува на
квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
напредни електронски печати

број на решението за
упис на промена
датум на уписот на
промените

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

15

податоци за
бришење во
Регистарот

бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6
7
8
9
10
11
12

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
доверливата услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
доверливата услуга
регистрирана дејност на давателот на
доверливата услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
доверливата услуга овластувањата
и обемот на
телефонски број
овластувањето
електронска
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме

17

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

8
Давател на неквалификувана доверлива
услуга
08/3 – 3721/1 од 15.10.2020 и 08/3 – 3721/9
од 15.10.2020
Инбох ДООЕЛ - Скопје
6661955
MK4057010510682
ул. 32 бр. 15
Илинден, Скопје
1041
Република Северна Македонија
http://www.inbox.com.mk
+389 22580100
contact@inbox-datacenter.mk
13-989/2
19.02.2021
13.12.2010
82.11 – Комбинирана канцелариски и
административни услужни дејности
Стојче Тасков
Управител
Неограничени овластувања во внатрешниот
и надворешниот промет
+389 22580100
s.taskov@inbox.com.mk
Јорданчо Митровски
Управител
Неограничени овластувања во внатрешниот
и надворешниот промет
+389 22580100
j.mitrovski@inbox.com.mk

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

13
14

15

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на доверливата услуги кои ги
обезбедува
податоци за
број на решението за
упис на промена упис на промена
во Регистарот
датум на уписот на
промените
податоци за
бројот на решението
бришење во
за бришење
Регистарот
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6
7
8
9
10
11
12

18

9
Давател на квалификувана доверлива
услуга
13 – 989/3 од 16.02.2021
(поднесено електронски на 11.11.2020)
Инбох ДООЕЛ - Скопје
6661955
MK4057010510682

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

неквалификувана доверлива услуга за
електронско складирање на документи

ул. 32 бр. 15
Илинден, Скопје
1041
Република Северна Македонија
http://www.inbox.com.mk
+389 22580100
contact@inbox-datacenter.mk
13-989/5
12.03.2021
13.12.2010
82.11 – Комбинирана канцелариски и
административни услужни дејности
Стојче Тасков
Управител

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

давателот на
квалификуваната
доверлива услуга и
обемот на
овластувањето

13
14

15

обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува
податоци за упис број на решението за
на промена во
упис на промена
Регистарот
датум на уписот на
промените
податоци за
бројот на решението
бришење во
за бришење
Регистарот
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1
приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
2
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
3

19

4

единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

улица и број
место
поштенски број

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Неограничени овластувања во
внатрешниот и надворешниот промет
+389 22580100
s.taskov@inbox.com.mk
Јорданчо Митровски
Управител
Неограничени овластувања во
внатрешниот и надворешниот промет
+389 22580100
j.mitrovski@inbox.com.mk

квалификувана доверлива услуга за
електронско складирање на документи

10
Давател на квалификувана доверлива услуга
13-1028/1 од 19.02.2021
(поднесено електронски на 21.12.2021)
Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје (КИБС
АД Скопје)
5529581
MK4030001416309
Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1
Скопје
1000

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

20

држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга

податоци за
одговорното лице
кое го застапува
давателот на
квалификуваната
доверлива услуга и
обемот на
овластувањето

име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

број на решението за
упис на промена

податоци за
бришење во
Регистарот

бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Република Северна Македонија
www.kibstrust.com
+389 2 3297401
helpdesk@kibstrust.mk
13-1028/4
12.03.2021
23.05.2001
64.99
Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови
неспомнати на друго место
Горан Анастасовски
Генерален директор
Без ограничувања во внатрешниот трговски
промет
+389 2 3297401
goran.anastasovski@kibs.mk
Марин Пиперкоски
Советник на генералниот директор
Советник за доверливи услуги
+389 70204349
marin.piperkoski@kibs.mk
квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
електронски потписи, која се однесува на
квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
квалификувани електронски потписи

датум на уписот на
промените

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1
приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
2
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
3
4

единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

6
7
8
9
10
11

12

13

21

11
Давател на квалификувана доверлива услуга
13-1028/1 од 19.02.2021
(поднесено електронски на 21.12.2021)
Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје (КИБС
АД Скопје)
5529581
MK4030001416309

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга

податоци за
одговорното лице
кое го застапува
давателот на
квалификуваната
доверлива услуга и
обемот на
овластувањето

име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1
Скопје
1000
Република Северна Македонија
www.kibstrust.com
+389 2 3297401
helpdesk@kibstrust.mk
13-1028/3
12.03.2021
23.05.2001
64.99
Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови
неспомнати на друго место
Горан Анастасовски
Генерален директор
Без ограничувања во внатрешниот трговски
промет
+389 2 3297401
goran.anastasovski@kibs.mk
Марин Пиперкоски
Советник на генералниот директор
Советник за доверливи услуги
+389 70204349
marin.piperkoski@kibs.mk
Квалификувана доверлива услуга на
издавање на квалификувани сертификати за
електронски печати, која се однесува на
квалификувана доверлива услуга на

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

издавање на квалификувани сертификати за
квалификувани електронски печати
14

15

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

број на решението за
упис на промена

податоци за
бришење во
Регистарот

бројот на решението за
бришење
датум на бришење

датум на уписот на
промените

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
име на давателот на доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

7

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
доверливата услуга
телефонски број и електронска адреса

8
9

број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот

10

датум на основање на давателот на
доверливата услуга
регистрирана дејност на давателот на
доверливата услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
доверливата услуга овластувањата
и обемот на
телефонски број
овластувањето
електронска
адреса

6

11
12

22

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

12
Давател на неквалификувана доверлива
услуга
13-2383/1 од 14.06.2021
(поднесено електронски на 26.05.2021)
Контего ДОО - Скопје
6643051
МК4080010516216
ул. 1551 бр.11А
Визбегово П.фах 33, Скопје
1012
Република Северна Македонија
https://www.kontego.mk/
+389 22639390
contact@kontego.mk
13-2383/4
16.06.2021
20.03.2018
18.13– Услужни дејности во врска со
печатењето и објавувањето
Андреја Митески
Управител на друштвото
Неограничени овластувања во внатрешниот
промет
+389 75349061
andreja.miteski@kontego.mk

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

13
14

15

вид на доверливата услуги кои ги
обезбедува
податоци за
број на решението за
упис на промена упис на промена
во Регистарот
датум на уписот на
промените
податоци за
бројот на решението
бришење во
за бришење
Регистарот
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1
приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
2
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
3
4

единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

6
7
8
9
10
11

12

23

13
Давател на квалификувана доверлива услуга
13-1028/5 од 13.07.2021
(поднесено електронски на 31.05.2021)
Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје (КИБС
АД Скопје)
5529581
MK4030001416309

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга

податоци за
одговорното лице
кое го застапува
давателот на
квалификуваната
доверлива услуга и
обемот на
овластувањето

име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

неквалификувана доверлива услуга за
електронско складирање на документи

Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1
Скопје
1000
Република Северна Македонија
www.kibstrust.com
+389 2 3297401
helpdesk@kibstrust.mk
13-1028/9
30.07.2021
23.05.2001
64.99
Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови
неспомнати на друго место
Горан Анастасовски
Генерален директор
Без ограничувања во внатрешниот трговски
промет
+389 2 3297401
goran.anastasovski@kibs.mk

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

име и презиме

13

14

15

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

број на решението за
упис на промена

податоци за
бришење во
Регистарот

бројот на решението за
бришење
датум на бришење

4

единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

6
7
8
9
10

24

Советник на генералниот директор
Советник за доверливи услуги
+389 70204349
marin.piperkoski@kibs.mk
Квалификувана доверлива услуга за
издавање на квалификувани сертификати за
електронски потписи, која се однесува на
издавање на квалификувани сертификати за
напредни електронски потписи

датум на уписот на
промените

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1
приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
2
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
3

Марин Пиперкоски

14
Давател на квалификувана доверлива услуга
13-1028/5 од 13.07.2021
(поднесено електронски на 31.05.2021)
Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје (КИБС
АД Скопје)
5529581
MK4030001416309

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1
Скопје
1000
Република Северна Македонија
www.kibstrust.com
+389 2 3297401
helpdesk@kibstrust.mk
13-1028/10
05.08.2021
23.05.2001

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

11

регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга

12

податоци за
одговорното лице
кое го застапува
давателот на
квалификуваната
доверлива услуга и
обемот на
овластувањето

13

14

15

име и презиме
назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
вид на квалификувани доверливи услуги
кои ги обезбедува

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

број на решението за
упис на промена

податоци за
бришење во
Регистарот

бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Генерален директор
Без ограничувања во внатрешниот трговски
промет
+389 2 3297401
goran.anastasovski@kibs.mk
Марин Пиперкоски
Советник на генералниот директор
Советник за доверливи услуги
+389 70204349
marin.piperkoski@kibs.mk
Квалификувана доверлива услуга за
издавање на квалификувани сертификати за
електронски печати, која се однесува на
издавање на квалификувани сертификати за
напредни електронски печати

датум на уписот на
промените

Реден број на упис во Регистарот
ТИП

25

64.99
Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови
неспомнати на друго место
Горан Анастасовски

1

приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот

2
3

име на давателот на доверлива услуга
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

15
Давател на квалификувана доверлива
услуга
13-3960/1 од 06.10.2021
(поднесено електронски на 21.09.2021) и
13-3960/2 од 12.10.2021
(поднесено електронски на 29.09.2021)
Контего ДОО - Скопје
6643051

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

4

единствен даночен број (ЕДБ)

МК4080010516216

5

седиште

ул. 1551 бр.11А
Визбегово П.фах 33, Скопје
1012
Република Северна Македонија
https://www.kontego.mk/

7

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
доверливата услуга
телефонски број и електронска адреса

8
9

број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот

10

датум на основање на давателот на
доверливата услуга
регистрирана дејност на давателот на
доверливата услуга
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на
кое го застапува
функцијата
давателот на
обем на
доверливата услуга овластувањата
и обемот на
телефонски број
овластувањето
електронска
адреса
вид на доверливата услуги кои ги
обезбедува
податоци за
број на решението за
упис на промена упис на промена
во Регистарот
датум на уписот на
промените
податоци за
бројот на решението
бришење во
за бришење
Регистарот
датум на бришење

6

11
12

13
14

15

26

+389 22639390
contact@kontego.mk
13-3960/4
15.10.2021
20.03.2018
18.13– Услужни дејности во врска со
печатењето и објавувањето
Андреја Митески
Управител на друштвото
Неограничени овластувања во внатрешниот
промет
+389 75349061
andreja.miteski@kontego.mk
квалификувана доверлива услуга за
електронско складирање на документи

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1 приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
2 име на издавачот на шемата за
електронска идентификација
3 единствен матичен број на
субјектот (ЕМБС)
4 единствен даночен број (ЕДБ)

16
Издавач на шема за електронска идентификација
13-4582/1 од 23.11.2021
(поднесено
електронски на 25.10.2021)
Клириншка куќа Клириншки интербанкарски
системи АД Скопје (КИБС АД Скопје)
5529581

5

Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1

седиште

улица и број

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

MK4030001416309

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

место
поштенски број
држава
6 веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
7 телефонски број и електронска
адреса
8 број на решението за упис во
Регистарот
9 датум на упис во Регистарот
10 датум на основање на издавачот
на шемата за електронска
идентификација
11 регистрирана дејност на
издавачот на шемата за
електронска идентификација
12 податоци за
одговорното
лице кое го
застапува
издавачот на
шемата за
електронска
идентификација
и обемот на
овластувањето

27

име и презиме

Скопје
1000
Република Северна Македонија
www.kibstrust.com
helpdesk@kibstrust.com
13-4582/3
20.12.2021
23.05.2001

64.99
Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови неспомнати на
друго место
Горан Анастасовски

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски
број
електронска
адреса

Генерален директор

име и презиме

Марин Пиперкоски

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски
број
електронска
адреса
име и презиме

Советник на генералниот директор

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски
број
електронска
адреса

Советник на генералниот директор

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Без ограничувања во внатрешниот трговски промет
+389 2 3297401

goran.anastasovski@kibs.mk

Советник за доверливи услуги
+389 70 204349

marin.piperkoski@kibs.mk
Сузана Тасевска

ОСИС
+389 75 336286

suzana.tasevska@kibs.mk

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

13 начинот на докажување и
верификација на идентитетот на
физичко или правно лице
кое бара издавање на средство
за електронска идентификација

28

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Првична потврда на идентитетот
KIBSTrust користи два методи за да го утврди
идентитетот на субјектот на електронска
идентификација.
KIBSTrust применува далечинско докажување и
автоматска верификација на идентитетот на
лицето кое бара издавање на средство за
електронска идентификација. Во случај на
неуспешна автоматска верификација може да се
активира агент на регистрационата канцеларија
на KIBSTrust.
Втор начин на потврда на идентитетот е со
квалификуван електронски потпис, доколку
субјектот на електронска идентификација
претходно поседува валиден квалификуван
сертификат за електронски потпис издаден од
регистриран давател на квалификувани
доверливи услуги.
Далечинска потврда на идентитетот
Регистриран корисник може да побара креирање
на средство за електронска идентификација и
издавање на сертификат на далечински QSCD, за
што ќе треба да презентира валиден документ за
лична идентификација (лична карта или пасош).
Барањето за креирање на средство за
електронска идентификација и процесот на
потврдата на идентитетот се состои од следните
чекори:
1. Корисникот ја инсталира мобилната
апликација и креира корисничка сметка.
2. Автентициран корисник на мобилната
апликација избира опција за OneID електронски
идентитет.
3. Ги прифаќа Правилата и условите за користење
и Политика за приватност за услугата KBSTrust
OneID.
4. Внесува име и презиме како што се наведени
во документот за лична идентификација,
единствен матичен број на граѓанин (ЕМБГ) и
број на документ за лична идентификација
(лична карта или пасош).
5. Внесените податоци се споредуваат со
податоците од доверлив извор на податоци –
Централен регистар на население (ЦРН).
6. По позитивна проверка започнува процесот на
верификација на документот за лична
идентификација:

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 320 0874
cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk

a. корисникот скенира соодветни страници кои
зависат од типот на документот за лична
идентификација (лична карта или пасош).
b. со регистрираниот мобилен уред прави
фотографирање на своето лице (selfie).
c. врз основа на случајно генерирани налози за
придвижување добиени од мобилната
апликација прави видео кое служи за потврда на
неговата живост.
7. Системот во позадина прави проверка дали
документот за лична идентификација е
оригинален и издаден од орган на државата
Република Северна Македонија, прави
биометриска споредба на фотографијата од
документот и фотографијата на лицето направена
со камерата на регистрираниот мобилен уред,
прави споредба на извлечените податоци од
документот за лична идентификација со
податоците од ЦРН.
8. Во случај на проблем со проверката на
идентитет, се известува агент во РК на КИБС,
којшто може да го провери и потврди
идентитетот во процесот на електронска
идентификација.
Потврда на идентитетот со издадено
еквивалентно валидно средство
Регистриран корисник може да побара креирање
на средство за електронска идентификација, така
што ќе презентира дека поседува валиден
квалификуван сертификат за електронски потпис
(за чие издавање претходно била направена
потврда на идентитетот).
Процесот на барањето и креирање на средство за
електронска идентификација и далечински
сертификат за електронски потпис се состои од
следните чекори:
1. Корисникот од мобилната апликација одбира
опција за креирање OneID електронска
идентификација.
2. Следи форма во која се пополнети податоци за
барањето на сертификат со име и презиме (од
веќе регистрираната корисничка сметка) и
корисникот внесува единствен матичен број на
граѓанин (ЕМБГ) и број на документ за лична
идентификација (број на лична карта/пасош),
3. ги прифаќа Правилата и условите за користење
на услугата.
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14 средства за електронска
идентификација

15 начинот на издавање на
средствата за електронска
идентификација
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4. Од понудените две методи ја одбира опцијата
за поседување на квалификуван сертификат
издаден од KIBSTrust со што се испраќа email
порака до претходно регистрираната email
адреса на корисникот. Email пораката содржи
единствена привремена врска до веб
апликацијата www.OneID.mk. Врската истекува за
24 часа.
5. Се прави првична проверка на видот на уредот
што се користи за отворање на врската. Потребно
е врската да се отвори од десктоп компјутер,
бидејќи ќе се понуди да се потпише барањето со
квалификуван сертификат издаден на локално
QSCD. Се креира XML документ што ги содржи
податоците што треба да се верификуваат.
6. Корисникот го потпишува XML документот со
валиден квалификуван сертификат издаден од
KIBSTrust. Се верификува квалификуваниот
сертификат со кој е потпишан XML документот и
се проверува врската меѓу сертификатот и
Единствениот матичен број на граѓанин што се
содржи во податоците за верификација на XML.
7. Ако проверката е во ред, барањето за
издавање средство за електронска
идентификација се одобрува и се издава нов
сертификат во далечинско QSCD. Корисникот е
известен дека податоците за издадениот
сертификат се запишани во неговата мобилна
апликација KIBSTrust OneID Mobile.
Средството за електронска идентификација кое
може да се користи за автентикација кај
електронски услуги се состои од мобилен уред,
апликативно решение инсталирано на мобилниот
уред, минимално и проширено множество на
податоци за идентификација на физичкото лице и
квалификуван сертификат за електронски потпис
како средство за електронско потпишување.
Начинот на издавање на средството за електронска
идентификација може да биде инициран на два
начини: самоиницијативно со инсталирање на
мобилната апликација од страна на корисникот или
преку веб страница на засегната страна.
И во двата случаи процесот започнува со
регистрација и внес на податоци за креирање на
корисничка сметка, било да е инициран преку
форма за внес во инсталирана мобилна апликација
или преку веб форма на портал на засегната страна
(компанија) чијшто систем за регистрација на
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корисници е интегриран со услугата за електронска
идентификација KIBSTrust OneID.
Пријавување и регистрација на барателот
Во процесот на регистрација на корисник на
мобилната апликација:
1. се внесува име, презиме, e-mail адреса
(корисничко име), лозинка и потврда на лозинката,
2. се прифаќаат Условите и правилата за користење
и Политика за приватност за услугата.
3. на внесената e-mail адреса ќе добие OTP-код.
OTP-кодот е 6-цифрен број со важност од 60
минути. Корисникот може да побара нов OTP-код.
4. го внесува добиениот ОТР код. Корисникот има 3
обиди да ја заврши потврдата на пријавената
електронска адреса. По третиот неуспешен обид,
сите внесени податоци за новиот корисник ќе бидат
уништени и процесот на регистрирање започнува
од почеток.
Корисничката сметка е креирана и може да се
користи.
Доколку иницијално процесот се започнува преку
веб страница на засегната страна, на
регистрираниот корисник му се прикажува QR код.
Корисникот го фотографира QR кодот со камерата
од својот мобилен телефон. Линкот го води
корисникот до некое од складиштата за
дистрибуција на мобилни апликации за
оперативните системи (како iOS, Android,
HarmonyOS). Од овие складишта се презема и
инсталира мобилната апликација KIBSTrust OneID
Mobile.
Следи активација на мобилен уред:
1. Корисникот на OneID Mobile се најавува на
мобилната апликација со своите акредитиви
(корисничко име и лозинка).
2. По успешна автентикација внесува нов ПИН код
којшто ќе се користи за автентикација кон
мобилната апликација.
3. Корисникот добива предлог да користи највисок
степен на автентикација која е поддржан од
оперативниот систем на мобилниот уред.
Опционално корисникот може да овозможи
биометриска автентикација т.н. FaceID или TouchID
која ќе му послужи за да ја активира мобилната
апликација.
4. Се креира безбедносен софтверски токен и се
сместува на безбедна локација во мобилниот уред,
со што уредот се означува како активиран.
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16 механизмите за автентикација,
преку кои физичко или правно
лице, користејќи ги
средствата за идентификација, го
потврдува својот идентитет на
засегната страна
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Забелешка: Дозволено е корисникот да има само
еден активен мобилен уред при користење на
услугата OneID. Ако корисникот претходно
активирал друг мобилен уред, треба да го
оневозможи тој уред преку безбедносни поставки
на веб-апликацијата OneID.mk.
По позитивна верификација на идентитетот
(опишано во ставката погоре) започнува
автоматизиран процес на барање за издавање
сертификат, потврдување и издавање на
сертификат за квалификуван електронски потпис.
Со издавање на сертификатот завршен е процесот
на издавање средство за електронска
идентификација.Сите лични податоци извлечени од
документ и резултатот на верификацијата на
идентитетот се чуваат од KIBSTrust како доказ за
далечинската трансакција за електронска
идентификација.
Идентификација и автентикација на барање од
засегната страна
Кога засегната страна за својата електронска услуга,
којашто е интегрирана со KIBSTrust OneID, има
потреба да преземе податоци за електронска
идентификација на својот клиент - субјект на
средството за електронска идентификација, бара од
корисникот да се автентицира со својата
корисничка сметка. По успешна основна
автентикација, позадинскиот систем OneID испраќа
т.н. Push нотификација до мобилната апликација за
дво-факторска автентикација (2FA).
Веб апликацијата на засегнатата страна е во
состојба на чекање за потврден статус на
автентикацијата. Субјектот добива Push
нотификација на својата OneID Mobile апликација и
го внесува својот PIN или користи биометриски
податоци (FaceID/TouchID) за да пристапи до
известувањето. На корисникот му се прикажуваат
детали за барањето согласност (име на засегнатата
страна и множеството на податоци кои се бараат) и
му се нудат опции да прифати да даде согласност
или да одбие. Доколку даде согласност за
преземањето, се креира софтверски токен за
пристап, со што далечински го активира приватниот
клуч од квалификуваниот сертификат што се чува на
далечински QSCD во KIBSTrust системот, за да се
создавање квалификуван електронски потпис на
согласноста за преземање на личните
идентификациски податоци. Системот на
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17 ниво на сигурност на шемата за
електронска идентификација
18 видот на услуги што ги
обезбедува издавачот на шемата
за електронска
идентификација;

19 податоци за
упис на
промена во
Регистарот

20 податоци за
бришење во
Регистарот

засегнатата страна ги добива податоците за
електронска идентификација на корисникот во
облик на дигитално потпишан XML фајл.
Високо

-Услугата OneID обезбедува електронска
идентификација на физички лица и издавање
на квалификуван сертификат за електроснки
потпис.
-Управување со квалификуван електронски
сертификат за креирање на квалификуван
потпис за физички лица.
-Управување од страна на физичките лица со
дадените согласности за користење на нивните
лични податоци.
-Ажурирање на информации со тековната
состојба на личните податоци.
-Овозможување на безбедна онлајн најава на
апликации со механизми за силна
автентикација.

број на
решението за
упис на
промена
датум на уписот
на промените
бројот на
решението за
бришење
датум на
бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за регистрација
во Регистарот
име на издавачот на шемата за
електронска идентификација
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

33

улица и број
место
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17
Издавач на шема за електронска
идентификација
13-4378/1 од 02.11.2021
(поднесено електронски на 19.08.2021)
Министерство за информатичко
општество и администрација
6383777
4030008038199
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.54
Скопје
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6
7
8
9
10
11
12

13

34

поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на издавачот на
шемата за електронска идентификација
регистрирана дејност на издавачот на
шемата за електронска идентификација
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на функцијата
кое го застапува
обем на
издавачот на
овластувањата
шемата за
телефонски број
електронска
електронска адреса
идентификација и
обемот на
овластувањето
име и презиме

1000
Република Северна Македонија
https://mioa.gov.mk
+ 389 2 3200870
cabinet@mioa.gov.mk
13-113/2
13.01.2022
26.07.2008
84.11
Општи дејности на јавната управа
Јетон Шаќири
Министер
Овластено лице-министер
+ 389 2 3200870
cabinet@mioa.gov.mk

Солза Ковачевска

назив на функцијата

Државен советник за ИКТ

обем на
овластувањата
телефонски број
електронска адреса

/

име и презиме

Сандра Анастасовска

назив на функцијата

Советник за норматива за ИКТ, ЕК и АВП

обем на
овластувањата
телефонски број
електронска адреса

/

начинот на докажување и верификација на
идентитетот на физичко или правно лице
кое бара издавање на средство за
електронска идентификација
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+389 2 3200898
solza.kovachevska@mioa.gov.mk

+389 2 3200898
Sandra.anastasovska@mioa.gov.mk
Проверка на идентитетот на физичко
лице при регистрација во СЕН на основно
и високо ниво на сигурност, се врши
согласно член 4 од Правилникот за
начинот на проверка на идентитетот на
корисникот при поднесувањето на
барањето по електронски пат со
користење на единствената околина
(Службен весник на РСМ, бр. 244 од
26.11.2019 година). По завршување на
проверката на идентитетот на физичкото
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средства за електронска идентификација

15

начинот на издавање на средствата за
електронска идентификација
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лица и проверката на нивото на сигурност
при регистрацијата, идентитетот на
корисникот се потврдува во моментот на
негова регистрација во СЕН.
Начинот на проверка на идентитет на
физичко лице за регистрација во
#МИОАШЕМА-Ф1 се врши преку базата на
даночни обврзници-физички лица на
Управата за јавни приходи за кои од
страна на Управата е извршена проверка
и потврда на поврзаноста на физичкото
лице со корисничкото име и лозинка или
со лично присуство во Една точка за
услуги преку посредникот за
административни услуги по електронски
пат или со вработено лице во друг
субјект, заради регистрација во СЕН, со
што се исполнуваат условите од член 5 на
истиот правилник. По завршувањето на
проверката на идентитетот на физичкото
лице и проверката на СЕН на физичкото
лице му издава автоматски генерирана
потврда во електронска форма за
поврзаност на неговото ЕЕБГ и
електронска адреса со корисничкиот
профил.
Корисничкото име и лозинката на
физичкото
лице
се
основно
нематеријално средство за електронска
идентификација што се користи за
проверка на неговиот идентитет при
најава на СЕН. Корисничко име и
лозинката се користат како средствата за
идентификација во #МИОАШЕМА-Ф1.
Процедурата за издавање, достава и
активирање на #МИОАШЕМА-Ф1
подразбира дека во процесот на
регистрација во одреден момент бил
проверен и потврден физичкиот
идентитет со лично присуство, со
приложување на важечки документ за
лична идентификација и со дополнителна
проверка и потврда на податоците на
физичкото лице во Централниот регистар
на население (ЦРН). Врз основа на
потврдениот физички идентитет, се
издава средство за електронска

Ул. „св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Shën. Кirili dhe Мetodi“ nr. 54, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
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cabinet@mioa.gov.mk
www.mioa.gov.mk
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механизмите за автентикација, преку кои
физичко или правно лице, користејќи ги
средствата за идентификација, го
потврдува својот идентитет на засегната
страна

17

ниво на сигурност на шемата за
електронска идентификација
видот на услуги што ги обезбедува
издавачот на шемата за електронска
идентификација;
податоци за
број на решението за
упис на
упис на промена
промена во
датум на уписот на
Регистарот
промените
податоци за
бројот на решението за
бришење во
бришење
Регистарот
датум на бришење

18

19

20

36

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

идентификација на ниско ниво во рамки
на #МИОАШЕМА-Ф1.
По успешно завршување на проверката,
се креира кориснички профил во СЕН, по
што се испраќа порака за потврда на
регистрацијата на електронската адреса
внесена при регистрацијата.
Сo избирање на линкот добиен во
пораката испратена на електронската
адреса, се активира корисничкиот
профил во СЕН.
Постапката за автентикација на
средствата за електронска
идентификација издадени во рамки на
#МИОАШЕМА-Ф1 се врши согласно
Правилник за начинот на проверка на
идентитетот на корисникот при
поднесувањето на барањето по
електронски пат со користење на
единствената околина (Службен весник
на РСМ, бр. 244 од 26.11.2019 година).
Согласно член 11 од овој правилник,
Начинот на потврда на идентитетот на
корисникот при најава во СЕН при
поднесување на барање по електронски
пат на основно ниво (#МИОАШЕМА-Ф1)
се врши преку проверка на поврзаноста
на корисничкото име и лозинката и
корисничкиот профил на физичкото лице
со ЕЕБГ.
Ниско
- eлектронска идентификација на физички
лица на ниско ниво;
- автентикација преку СЕН на ниско ниво.
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Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1

4

приемен број на барањето за регистрација
во Регистарот
име на издавачот на шемата за
електронска идентификација
единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

2
3

6
7
8
9
10
11
12

37

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на издавачот на
шемата за електронска идентификација
регистрирана дејност на издавачот на
шемата за електронска идентификација
податоци за
име и презиме
одговорното лице
назив на функцијата
кое го застапува
обем на
издавачот на
овластувањата
шемата за
телефонски број
електронска
електронска адреса
идентификација и
обемот на
овластувањето
име и презиме

18
Издавач на шема за електронска
идентификација
13-4378/1 од 02.11.2021
(поднесено електронски на 19.08.2021)
Министерство за информатичко
општество и администрација
6383777
4030008038199
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.54
Скопје
1000
Република Северна Македонија
https://mioa.gov.mk
+ 389 2 3200870
cabinet@mioa.gov.mk
13-113/3
13.01.2022
26.07.2008
84.11
Општи дејности на јавната управа
Јетон Шаќири
Министер
Овластено лице-министер
+ 389 2 3200870
cabinet@mioa.gov.mk

Солза Ковачевска

назив на функцијата

Државен советник за ИКТ

обем на
овластувањата
телефонски број
електронска адреса

/

име и презиме

Сандра Анастасовска

назив на функцијата

Советник за норматива за ИКТ, ЕК и АВП

обем на
овластувањата
телефонски број

/

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3200898
solza.kovachevska@mioa.gov.mk

+389 2 3200898
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електронска адреса
13

38

начинот на докажување и верификација на
идентитетот на физичко или правно лице
кое бара издавање на средство за
електронска идентификација

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Sandra.anastasovska@mioa.gov.mk
Проверка на идентитетот на физичко
лице при регистрација во СЕН на основно
и високо ниво на сигурност, се врши
согласно Член 4 од Правилникот за
начинот на проверка на идентитетот на
корисникот при поднесувањето на
барањето по електронски пат со
користење на единствената околина
(Службен весник на РСМ, бр. 244 од
26.11.2019 година). По завршување на
проверката на идентитетот на физичкото
лица и проверката на нивото на сигурност
при регистрацијата, идентитетот на
корисникот се потврдува во моментот на
негова регистрација во СЕН.
Начинот на проверка на идентитет на
физичко лице при регистрација во
#МИОАШЕМА-Ф2 е со употреба на
валиден квалификуван сертификат за
електронски потпис, со што се
исполнуваат условите од член 5 на истиот
правилник. Проверката на идентитетот на
физичкото лице со употреба на валиден
квалификуван сертификат за електронски
потпис се врши на начин што корисникот
ја иницира проверката на својот
идентитет преку проверка на податоците
содржани во квалификуваниот
сертификат за електронски потпис и
податоците за тој сертификат што ги чува
издавачот на квалификуваниот
сертификат за електронски потпис, а
согласно член 8 од истиот Правилник. За
корисникот кој се регистрира со валиден
квалификуван сертификат за електронски
потпис, системот генерира XML документ
со податоците кои се внесени при
регистрација (име, презиме, ЕМБГ и
електронска адреса), кој документ се
електронски се потпишува со
квалификуван сертификат за електронски
потпис.
Со потврдата на неговиот идентитет со
употреба на квалификуван сертификат за
електронски потпис, корисникот добива и
автоматски генерирана потврда во
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14

средства за електронска идентификација

15

начинот на издавање на средствата за
електронска идентификација

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

електронска форма за поврзаност на
неговиот ЕЕБГ и електронска адреса со
корисничкиот профил на Националниот
портал за електронски услуги. Проверката
и потврдата на идентитетот на
корисникот при регистрација во СЕН
спроведена на горенаведениот начин е
на високо ниво на сигурност при
регистрација.
Проверката на идентитетот на физичкото
лице на високо ниво, односно во
#МИОАШЕМА-Ф2, се врши со употреба на
валиден квалификуван сертификат за
електронски потпис. Притоа, се користат
валидни квалификувани сертификати за
електронски потпис издадени од
издавачи регистрирани во Регистарот за
даватели на доверливи услуги и шеми за
електронска идентификација на МИОА.
Процедурата за издавање, достава и
активирање на #МИОАШЕМА-Ф2 е онлајн
на Националниот портал за електронски
услуги uslugi.gov.mk. Издавање на
средство за електронска идентификација
на високо ниво во рамки на
#МИОАШЕМА-Ф2 подразбира дека во
процесот на регистрација се исполнети
сите предуслови потребни за издавање
на средство за електронска
идентификација на ниско ниво, а
дополнително при регистрацијата е
приложен валиден квалификуван
сертификат за електронски потпис
издаден од регистриран давател на
доверлива услуга за издавање на
квалификувани сертификати за
електронски потписи.
СЕН врши проверка со давателот на
квалификувана услуга за издавање на
квалификувани сертификати за
електронски потпис, кој го издава
избраниот сертификат, а со цел потврда
на поврзаноста на сертификатот и
внесениот ЕМБГ. Доколку давателот на
квалификувана услуга одговори
потврдно, СЕН врши проверка дали
внесениот ЕМБГ постои во Централниот
регистар на население (ЦРН).
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механизмите за автентикација, преку кои
физичко или правно лице, користејќи ги
средствата за идентификација, го
потврдува својот идентитет на засегната
страна

17

ниво на сигурност на шемата за
електронска идентификација
видот на услуги што ги обезбедува
издавачот на шемата за електронска
идентификација;

18

19

40

податоци за
упис на
промена во
Регистарот

По успешно завршување на двете
проверки, се креира кориснички профил
во СЕН, по што се испраќа порака за
потврда на регистрацијата на
електронската адреса внесена при
регистрацијата.
Сo избирање на линкот добиен во
пораката испратена на електронската
адреса, се активира корисничкиот
профил во СЕН.
При успешна регистрација со
квалификуван сертификат за електронски
потпис се креира средство за електронска
идентификација на високо ниво,
издадено во рамки на #МИОАШЕМА-Ф2.
Постапката за автентикација на
средствата за електронска
идентификација издадени во рамки на
#МИОАШЕМА-Ф2 се врши согласно
Правилник за начинот на проверка на
идентитетот на корисникот при
поднесувањето на барањето по
електронски пат со користење на
единствената околина (Службен весник
на РСМ, бр. 244 од 26.11.2019 година).
Согласно член 12 од овој правилник,
начинот на потврда на идентитетот на
корисникот на високо ниво
(#МИОАШЕМА-Ф2) при најава во СЕН
заради исполнување на барањата по
електронски пат се врши преку проверка
дали му е издаден важечки сертификат за
електронски потпис од страна на
регистриран давател на доверлива услуга
за издавање на квалификувани
сертификати за електронски потписи.
Високо

- eлектронска идентификација на
физички лица на високо ниво;
- автентикација преку СЕН на високо
ниво.

број на решението за
упис на промена
датум на уписот на
промените

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut
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податоци за
бришење во
Регистарот

бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Реден број на упис во Регистарот
ТИП
1
приемен број на барањето за
регистрација во Регистарот
2
име на давателот на квалификувана
доверлива услуга
3
4

единствен матичен број на субјектот
(ЕМБС)
единствен даночен број (ЕДБ)

5

седиште

6
7
8
9
10
11

12
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19
Давател на доверлива услуга
13-502/1 од 27.01.2022
(поднесено електронски на 19.11.2021)
Клириншка куќа Клириншки
интербанкарски системи АД Скопје (КИБС
АД Скопје)
5529581
MK4030001416309

улица и број
место
поштенски број
држава
веб-страница на давателот на
квалификувана доверлива услуга
телефонски број и електронска адреса
број на решението за упис во Регистарот
датум на упис во Регистарот
датум на основање на давателот на
квалификувана доверлива услуга
регистрирана дејност на давателот на
квалификувана доверлива услуга

податоци за
одговорното лице
кое го застапува
давателот на
квалификуваната
доверлива услуга и
обемот на
овластувањето

име и презиме

Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1
Скопје
1000
Република Северна Македонија
www.kibstrust.com
+389 2 3297401
helpdesk@kibstrust.mk
13-502/3
07.02.2022
23.05.2001
64.99
Други финансиско-услужни дејности освен
осигурување и пензиски фондови
неспомнати на друго место
Горан Анастасовски

назив на
функцијата
обем на
овластувањата
телефонски број
електронска
адреса
име и презиме

Генерален директор

назив на
функцијата
обем на
овластувањата

Советник на генералниот директор

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Republika e Maqedonisë së Veriut

Без ограничувања во внатрешниот трговски
промет
+389 2 3297401
goran.anastasovski@kibs.mk
Марин Пиперкоски

Советник за доверливи услуги
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телефонски број
електронска
адреса
вид на доверливи услуги кои ги
обезбедува
податоци за
број на решението за
упис на
упис на промена
промена во
датум на уписот на
Регистарот
промените
податоци за
бришење во
Регистарот

Доверлива услуга за електронски потписи

бројот на решението за
бришење
датум на бришење

Admiri
m Aliti

42

+389 70204349
marin.piperkoski@kibs.mk

Министерство за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија
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