
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА КОМИСИСКО ГЕНЕРИРАЊЕ НА ДИГИТАЛЕН СЕРТИФИКАТ  

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

Јас ____________________________________ со ЕМБГ ____________________________, со 

адреса_________________________________________, број на лична карта / пасош 

___________________________ја овластувам Комерцијална банка АД Скопје (во понатамошниот 

текст Банка), во мое име, без мое лично присуство, да изврши комисиско генерирање на мојот 

личен дигитален сертификат.  

Го овластувам лицето _____________________________со ЕМБГ, лична карта / пасош  

бр______________________ да биде член на комисијата за генерирање на дигиталниот 

сертификат. Го овластувам истото лице да ми го достави дигиталниот сертификат, запечатен во 

плик од страна на комисијата.  

Изјавувам дека верувам дека Банката дека нема да изврши копирање и трајно складирање на 

мојот приватен клуч.  

Изјавувам дека сум запознат и прифаќам дека по предавањето на запечатениот плик на 

овластеното лице, Банката нема никаква одговорност доколку по неговото предавње пликот 

биде отворен, оштетен или сертификатот биде злоупотребен.  

Изјавувам дека сум запознаен/а дека Банката не прифаќа полномошно издадено пред повеќе 

од две години. 

Доколку е потребно го овластувам лицето __________________________ во мое име да изврши 

ажуририање на моите лични податоци во Банката и да ги потпише сите потребни документи.  

Во прилог на ова овластување доставувам и заверена копија од мојот документ за 

идентификација.  

Датум:  

 

Име и презиме: _______________________                                    Потпис______________ 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕТО 

*Ова полномошно се користи доколку лице кое користи дигитален сертификат од било која причина не е во 

можност лично да дојде во Регистрационата канцеларија на Банката заради генерирање на неговиот Дигитален 

сертификат. Во полномошното да не се допишува со пенкало.  

**Полномошно треба да биде заверено во овластена инстируција (Нотар во земјата, Македонска амбасада или 

Конзуларно претставништво на РСМ во странство или Нотар во странство при што задолжително треба да биде 

заверено со Apostille печат). Доколку полномошното е дадено на странски јазик потребно е да се изврши превод 

на Македонски јазик од овластен судски преведувач и истиот да се завери на Нотар во РСМ. 

***Во прилог на ова полномошно се доставува и заверена копија од личен документ за идентификација со кој 

сопственикот се идентификува пред овластената институција. 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	datum: 


