
 

Општи услови за користење на електронски потпис за потпишување на корисничка документација 
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје  

Верзија 1 во важност од 02.02.2022 година 

 

Општи услови за користење на електронски потпис за потпишување на корисничка 

документација 

  

Со општите услови за користење на услугите на Електронско потпишување на корисничка 

документација се уредуваат и општите правила според кои Корисниците на услуги од А1 

Македонија можат да потпишуваат документација со која ги уредуваат нивните права и обврски 

во врска со користењето на услугите на А1 Македонија. 

Со користење на електронски потпис за потпишување на корисничката документација се 

согласувате со општите условите за користење на електронски потпис за потпишување на 

корисничка документација кои вклучуваат: 

1. Согласност да користите електронски документ и електронски потпис. Со тоа потврдувате 

дека во целост разбирате дека електронскиот потпис и електронскиот документ има правна 

сила како и печатениот документ и свое-рачниот потпис. 

2. Се согласувате дека сте го прочитале документот и податоците во него кои се предмет на 

електронското потпишување. 

3. Се согласувате дека ќе бидат преземени електронски колачиња од уредот преку кој се врши 

потпишувањето како и податоци за IP адресата од уредот преку кој се врши потпишувањето 

и гео-локација на уредот преку кој се врши потпишувањето. 

4. По потпишувањето, системот ќе ви испрати електронска пошта на Вашата електронска 

адреса како потврда за потпишаниот документ како и пристап до примерокот од 

потпишаниот електронски документ кој е достапен исклучиво за Вас. Понатамошното 

негово чување и споделување е Ваша одговорност и право. Електронската адреса каде ќе 

ви биде доставена потврда за потпишаниот документ како и пристап до примерокот од 

потпишаниот електронски документ е потврдена од Ваша страна во нашите системи, во 

согласност со Општите услови за пристап и користење на електронски комуникациски 

услуги. 

5. Електронското потпишување на документите е согласно со Законот за електронски 

документи, електронска идентификација и доверливи услуги  и Законот за изменување и 

дополнување на законот за електронски документи, електронска идентификација и 

доверливи услуги, како и регулативите на eIDAS на европско ниво. 

6. Електронското потпишување и електронската документација се користи само и исклучиво 

за уредување на права и обврски во врска со користењето на услугите на А1 Македонија 

од страна на корисниците. 

7. Податоците кои се користат за потребите на електронското потпишување се во согласност 

со Законот за заштита на личните податоци. 

8. Електронските документи се потпишуваат во PDF формат. Карактеристиките на PDF 

форматот обезбедуваат напредна и безбедна автентикација и прецизно судско вештачење, 

во случај на потреба од истото, со цел докажување на веродостојноста на потпишаниот 

документ. 

 

Повеќе информации може да прочитате на: 

 https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation 

 https://www.dzlp.mk/mk/domasni_propisi 

 https://www.adobe.com/privacy.html 

 https://www.adobe.com/devnet-

docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Acrobat_DigSig_WorkflowGuide.pdf 

 https://www.adobe.com/devnet-

docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Acrobat_DigitalSignatures_in_PDF.pdf 

 

https://ict.telekom.mk/content/dokumenti-digitalni-sertifikati/zakon-za-doverlivi-uslugi_101-19.pdf
https://ict.telekom.mk/content/dokumenti-digitalni-sertifikati/zakon-za-doverlivi-uslugi_101-19.pdf
https://www.adobe.com/privacy.html
https://www.adobe.com/devnet-docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Acrobat_DigSig_WorkflowGuide.pdf
https://www.adobe.com/devnet-docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Acrobat_DigSig_WorkflowGuide.pdf
https://www.adobe.com/devnet-docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Acrobat_DigitalSignatures_in_PDF.pdf
https://www.adobe.com/devnet-docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Acrobat_DigitalSignatures_in_PDF.pdf

