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Кеј Димитар Влахов 21 https://mkd-cirt.mk 

1000 Скопје info@mkd-cirt.mk 

TLP протокол : WHITE 

пополнето: AMBER 

Телефон: +389 23091 232

Факс: +389 2 3224 611   

Класификација: ЈАВНО   

пополнето:ДОВЕРЛИВО 

Упатство за користење на образецот 

Овој образец е достапен во електронски облик за преземање и пополнување од веб-
страницата https://mkd-cirt.mk, во делот Регистрација.  

Идентитет на административен контакт  
Профил: Добро познавање на организацијата и нејзините ИКТ системи. Техничките 
познавања се предност.  

Идентитет на технички контакт  
Профил: Одлично познавање на ИТ архитектурата и системите што ги користи 
организацијата. Задолжително располага со знаења за компјутерски мрежи и/или 
информациски системи (на пример системски администратор или мрежен администратор во 
организацијата)  

Пополнет образец 
Откако образецот е пополнет и потпишан, Ве молиме испратете го до MKD-CIRTна еден од 
следните начини:  

Преку пошта:  
Агенција за електронски комуникации  
Национален центар за одговор на компјутерски инциденти 
Кеј Димитар Влахов бр.21  
1000 Скопје  
Република Северна Македонија

Преку факс: 
+389 2 3224 611

или преку електронска пошта: 
info@mkd-cirt.mk  

Општи услови / Правна рамка  
Информациите од овој формулар се неопходни за идентификација на контакт-лицa во 
вашата организација за комуникација со MKD-CIRT за следните намени:  
- Формирање на мрежа за размена на информации меѓу MKD-CIRT и конституентите

- Контактирање на лицата наведени во формуларот за користење на услугите на MKD-CIRT

- Согласно Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14,
44/15 и 193/15)

Овие информации нема да се споделуваат со трети лица без Ваша согласност. 

TLP:WHITE (за празен формулар)/TLP:AMBER (за пополнет формулар) 
Класификација: Доверливо (за пополнет формулар)  

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР
НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ

https://mkd-cirt.mk/
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Кеј Димитар Влахов 21 https://mkd-cirt.mk 

1000 Скопје info@mkd-cirt.mk 

TLP протокол : WHITE 

пополнето: AMBER 

Државен орган 

Јавно претпријатие Приватна организација 

Снабдување со вода 

Транспорт 

Услуга за итни случаи 

Финансиски услуги 

Истражување и образование 

Енергетика 

Информациски и комуникациски технологии 

Оператор на критична инфраструктура 

Друго 

Адреса 

Поштенски број Град 

Земја 

Телефонски број 

Број на телефакс 

Адреса за електронска 

пошта 

Работно време 

(потпис) 

од до часот, од ден до ден 

Број на вработени 

AS (Autonomous system) 

броеви 

Имиња на домени 

Опсези на јавни IP 

адреси 

URL адреси за 
веб-страници 

Дејност 

Тип на организација 

Даночен број 

Име на организацијата 

Опис на организацијата 

Одговорно лице 

(М.П.) 

Телефон: +389 23091 232

Факс: +389 2 3224 611   

Класификација: ЈАВНО   

пополнето:ДОВЕРЛИВО 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР
НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
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Кеј Димитар Влахов 21 https://mkd-cirt.mk 

1000 Скопје info@mkd-cirt.mk 

TLP протокол : WHITE 

пополнето: AMBER 

Обезбедувач на информации 
Лицето што го пополнува овој образец 

Презиме Име 

Вид на контакт: Обезбедувач на информации 

Работно место Одделение/ 
Сектор 

Работно време од до часот, Локација 

Фиксен тел. број 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Мобилен тел. број 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Адреса за е-пошта 

PGP клуч ако поседува 0x 

Коментар 

Забелешка: Ако документот рачно го потпишувате, дополнително испратете ја PDF 

верзијата за обработка на доставените податоци на адреса за електронска пошта 

info@mkd-cirt.mk. Доколку документот дигитално го потпишувате, внимавајте 

потпишувањето да го направите по целосно пополнување на образецот, бидејќи со 

потпишувањето се заклучува содржината на образецот од измени. 

Телефон: +389 23091 232

Факс: +389 2 3224 611   

Класификација: ЈАВНО   

пополнето:ДОВЕРЛИВО 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР
НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
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Кеј Димитар Влахов 21 https://mkd-cirt.mk 

1000 Скопје info@mkd-cirt.mk 

TLP протокол : WHITE 

пополнето: AMBER 

Административен контакт (примарен) 
Профил: Добро познавање на организацијата и нејзините ИКТ системи. Техничките познавања се 
предност 

Презиме Име 

Вид на контакт: Административен / Приоритет на контакт: ПРИМАРЕН 

Работно место Одделение/ 
Сектор 

Работно време од до часот, Локација 

Фиксен тел. број 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Мобилен тел. број 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Адреса за е-пошта 

PGP клуч ако поседува 0x 

Во случај на компјутерски безбедносен инцидент во организацијата, информирајте го ова 

лице. Во случај на инцидент надвор од достапното време, Ве молиме контактирајте го ова 

лице на еден одследните начини: 

Телефон 

Факс 

СМС 

Е-пошта 

Друго 

Број на телефакс 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Телефон: +389 23091 232

Факс: +389 2 3224 611   

Класификација: ЈАВНО   

пополнето:ДОВЕРЛИВО 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР
НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
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Кеј Димитар Влахов 21 https://mkd-cirt.mk 

1000 Скопје info@mkd-cirt.mk 

TLP протокол : WHITE 

пополнето: AMBER 

 

 

 

 

Административен контакт (замена, пожелно е да се пополни доколку постои 
во организацијата) 
Профил: Добро познавање на организацијата и нејзините ИКТ системи. Техничките познавања се 
предност 

Презиме Име 

Вид на контакт: Административен / Приоритет на контакт: ЗАМЕНА 

Работно место Одделение/ 
Сектор 

Работно време од до часот, Локација 

Фиксен тел. број 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Мобилен тел. број 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Адреса за е-пошта 

PGP клуч ако поседува 0x 

Во случај на компјутерски безбедносен инцидент во организацијата, информирајте го ова 

лице. Во случај на инцидент надвор од достапното време, Ве молиме контактирајте го ова 

лице на еден одследните начини: 

Телефон 

Факс 

СМС 

Е-пошта 

Друго 

Број на телефакс 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Телефон: +389 23091 232

Факс: +389 2 3224 611   

Класификација: ЈАВНО   

пополнето:ДОВЕРЛИВО 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР
НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
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Кеј Димитар Влахов 21 https://mkd-cirt.mk 

1000 Скопје info@mkd-cirt.mk 

TLP протокол : WHITE 

пополнето: AMBER 

 

Технички контакт (примарен) 
Профил: Одлично познавање на ИТ архитектурата и системите што ги користи организацијата. 
Задолжително располага со знаења за компјутерски мрежи и/или информациски системи (на 
пример системски администратор или мрежен администратор во организацијата) 

Презиме Име 

Вид на контакт: Технички / Приоритет на контакт: ПРИМАРЕН 

Работно место Одделение/ 
Сектор 

Работно време од до часот, Локација 

Фиксен тел. број 

Достапност од до часот,    од ден до ден 

Мобилен тел. број 

Достапност од до часот,    од ден до ден 

Адреса за е-пошта 

PGP клуч ако поседува 0x 

Во случај на компјутерски безбедносен инцидент во организацијата, информирајте го ова 

лице. Во случај на инцидент надвор од достапното време, Ве молиме контактирајте го ова 

лице на еден одследните начини: 

Телефон 

Факс 

СМС 

Е-пошта 

Друго 

Број на телефакс 

Достапност од до часот, од ден до ден 

Телефон: +389 23091 232

Факс: +389 2 3224 611   

Класификација: ЈАВНО   

пополнето:ДОВЕРЛИВО 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР
НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
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Кеј Димитар Влахов 21 https://mkd-cirt.mk 

1000 Скопје info@mkd-cirt.mk 

TLP протокол : WHITE 

пополнето: AMBER 

Технички контакт (замена, пожелно е да се пополни доколку постои во 
организацијата) 
Профил: Одлично познавање на ИТ архитектурата и системите што ги користи организацијата. 
Задолжително располага со знаења за компјутерски мрежи и/или информациски системи (на 
пример системски администратор или мрежен администратор во организацијата) 

Вид на контакт: Технички / Приоритет на контакт: ЗАМЕНА 

Презиме Име 

Работно место Одделение/ 
Сектор 

Работно време од до часот, Локација 

Фиксен тел. број 

од 

до часот,    од ден до ден 

Мобилен тел. број 

Достапност од до часот,    од ден до ден 

Адреса за е-пошта 

PGP клуч ако поседува 0x 

Во случај на компјутерски безбедносен инцидент во организацијата, информирајте го ова 

лице. Во случај на инцидент надвор од достапното време, Ве молиме контактирајте го ова 

лице на еден одследните начини: 

Телефон 

Факс 

СМС 

Е-пошта 

Друго 

Број на телефакс 

Достапност од до часот,    од ден до ден 

Достапност 

Телефон: +389 23091 232

Факс: +389 2 3224 611   

Класификација: ЈАВНО   

пополнето:ДОВЕРЛИВО 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР
НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
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