
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 82               Год. LX Петок, 19 ноември 2004 Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1528. Указ за отповикување од должност

вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија, Шеф н
Постојаната мисија на Република Ма
кедонија при меѓународните органи
зации со седиште во Виена..................

1529. Указ за отповикување од должност
вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Репуб
лика Полска, Литванија и Латвија......

1530. Уредба за физичка безбедност на кла
сифицирани информации.....................

1531. Уредба за административна безбед
ност на класифицирани информации 

1532. Уредба за безбедност на лица корис
ници на класифицирани информации

1533. Одлука за определување на бројот н
регистри и контролни точки во мини
стерствата, другите органи на држав
ната управа и други државни органи..

1534. Одлука за давање согласност на Ин
вестиционата програма за 2004 годи
на на Јавното претпријатие за по
штенски сообраќај �Македонска по
шта� ц.о. � Скопје.................................

1535. Одлука за давање согласност на Одлу
ката за покривање на загубата од рабо
тењето на Јавното претпријатие за по
штенски сообраќај �Македонска по
шта� ц.о. � Скопје за период од
1.01.2003 година до 31.12.2003 година

1536. Одлука за давање согласност на Го
дишната сметка и Извештајот за рабо
тењето за 2003 година на Јавното
претпријатие за поштенски ообраќа
�Македонска пошта� ц.о. � Скопје.....

1537. Одлука за изменување на Одлукат
за распределба на средства за изград
ба на водоводи и третман на отпадни
води во Република Македонија во
2004 година...........................................

А
С О Д Р Ж И Н

Стр. 

а 
 
а 
-
-
. 2 
а 
 

-
. 2 
-
 2 
-

5 
-
. 12 
а 
-
-
. 15 
-
-
-
-
. 15 
-
-
-
-
 

 15 
-
-
 
ј 
. 15 
а 
-
 
 

. 16 

 Стр. 
1538. Одлука за престанување и давање на 

користење на движен имот-патничко 
моторно возило...................................... 16 

1539. Одлука за престанување и давање 
право на користење на материјални 
средства.................................................. 16 

1540. Одлука за престанување и давање на 
користење на дел од недвижен имот... 17 

1541. Одлука за престанување и давање 
право на користење на материјални 
средства..................................................... 17 

1542. Одлука за престанување и давање 
право на користење на материјални 
средства.................................................. 17 

1543. Одлука за престанување и давање 
право на користење на материјални 
средства.................................................. 17 

1544. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 78/2004 од 3 
ноември 2004 година ............................ 18 

1545. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 176/2003 и 
У.бр.9/2004 од 3 ноември 2004 година 18 

1546. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 21 

1547. Одлука за краткорочен кредит за ли-
квидност во крајна инстанца ............... 21 

1548. Резултат од Референдумот, одржан 
на 7 ноември 2004 година..................... 23 

 Исправки на Законот за изменување 
и дополнување на Законот за основ-
ното образование................................... 23 

 Коефициенти за порастот на цените 
и порастот на трошоците на живот во 
Република Македонија за месец 
октомври 2004 година........................... 23 

 Огласен дел...........................................   1-104



Стр. 2 - Бр. 82 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 ноември 2004 
 

1528. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН  
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИ-
СИЈА  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ПРИ   
МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО СЕДИШТЕ  

ВО ВИЕНА 
 
I 

Г-дин Александар Тафчиовски, се отповикува од 
должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија, Шеф на Постојаната мисија на 
Република Македонија при меѓународните организа-
ции, со седиште во Виена. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
ово  указ. ј

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 12                                 Претседател 

15 ноември 2004 година         на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1529. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН  
И ОПОЛНОМОШТЕН  АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА   

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА,  
ЛИТВАНИЈА И ЛАТВИЈА 

 
I 

Г-дин Коста Стоименовски, се отповикува од долж-
носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Полска, Литванија и 
Латвија, со седиште во Варшава. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 13                                 Претседател 

15 ноември 2004 година         на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1530. 
Врз основа на членот 30 од Законот за класифици-

рани информации (��Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 9/2004), Владата на Република Македо-
нија, на седница одржана на 16.11.2004 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ФИЗИЧКА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИ-
РАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат мерките и 
активностите за физичка безбедност за заштита на кла-
сифицирани информации кои ќе се спроведат од страна 
на државните органи, организациите, институциите и 
другите правни и физички лица  

Член 2 
Проценката за можното нарушување на безбедно-

ста на класифицираните информации се врши од ас-
пект на : 

- бројност, степен,  форма и проток на класифици-
раните информации; 

- непосредната околина на објектот во кој се наоѓа-
ат класифицирани информации и поставеноста на без-
бедносниот појас околу објектот; безбедносните и ад-
министративните зони во објектот; физичката градба, 
ѕидовите, вратите и прозорците на објектот; 

- состојбата на пошироката околина на објектот;  
- лицата кои работат во објектот; 
- заканата од разузнавачки активности, саботажа, 

терористички, или други криминални активности насо-
чени кон класифицираните информации; 

- постапките за работа со класифицираните инфор-
мации и нивното чување во објектот. 

 
Член 3 

Врз основа на проценката на органот се изготвуваат 
планови за физичка заштита за секој објект посебно. 

 
Член 4 

Во планот за физичка заштита се определува без-
бедносниот појас околу објектот во кој се ракува со 
класифицирани информации. 
Безбедносниот појас претставува минималното рас-

тојание до објектот кое оневозможува, со примена на 
активни или пасивни средства, да се открие содржина-
та на класифицираната информација. 

 
Член 5 

Во планот за физичка заштита се определуваат без-
бедносните и административните зони во објектот во 
кој се ракува со класифицирани информации. 
Во објектот се определуваат безбедносни зони од 

прв и втор степен и административни зони. 
Безбедносните и административните зони се обеле-

жуваат на видно место. 
 

Член 6 
Зоните во кои се ракува со информациите класифи-

цирани со степен �ДОВЕРЛИВО� и повисоко треба да 
се организираат и структуираат така да одговараат на 
една од следните мерки : 
а) Безбедносна зона од прв степен, во која се ракува 

со информации класифицирани со степен �ДОВЕРЛИ-
ВО� и повисоко, влезот треба има : 

- точно определен заштитен простор со строго кон-
тролиран влез и излез; 

- систем на контрола, кој овозможува влегување са-
мо на лица со соодветна безбедносна проверка и кои се 
овластени за влегување во таа зона; 

- спецификација на степенот на класификацијата и 
формата на информациите со кои се ракува во таа зона, 
односно информации до кои е дозволен пристап. 
б) Безбедносна зона од втор степен, во која се ракува 

со информации класифицирани со степен �ДОВЕРЛИ-
ВО� и повисоко се заштитува од пристап на неовластени 
лица со внатрешно воспоставена контрола која има: 

- точно определен заштитен простор со строго кон-
тролиран влез и излез; 

- систем на контрола на влезот, кој што овозможува 
пристап само на лица, без придружба, кои се безбед-
носно проверени и овластени за влегување во таа зона, 
а за сите останати лица се обезбедува придружба или 
соодветна контрола за заштита на класифицираните 
информации и спречување на неконтролирано влегува-
ње во зоните што се предмет на  техничка безбедносна 
контрола. 
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Пропишаните услови во овој член претставуваат 
минимални стандарди за  безбедносни зони од прв и 
втор степен, доколку со друг пропис или меѓународен 
договор не е поинаку регулирано. 

 
Член 7 

Зоните, во кои нема 24-часовна дежурна служба, се 
контролираат веднаш по завршувањето на редовното 
работно време за да се осигура дека класифицираните 
информации се соодветно заштитени. 

 
Член 8 

Административна зона се воспоставува околу или 
пред безбедносните зони од прв или втор степен. Оваа 
зона има јасно определен заштитен простор во кој што 
постојат можности за контрола на лица и возила. Во 
административните зони се ракува со информации кла-
сифицирани со степенот �ИНТЕРНО� како и со инфор-
мации кои што се одредени �ЗА ОГРАНИЧЕНА 
УПОТРЕБА� .  

 
Член 9 

Организацијата на физичката заштита, освен иден-
тификација на локациите и објектите за кои е потребна 
заштита ги опфаќа следните повеќеслојни безбедносни 
мерки: 

- безбедносна ограда; 
- безбедносно осветлување; 
- систем за откривање на недозволено физичко при-

суство на лица; 
- контрола на пристап; 
- чувари односно чуварска служба; 
- интерен безбедносен систем за видео надзор; 
- контрола на влез и излез; 
- контрола на посетители; и 
- одобрена опрема. 
 

Член 10 
Оградата претставува физичка пречка и ја опреде-

лува границата на зоната што се заштитува. Нивото на 
заштита на оградата зависи од нејзината височина, 
градба, материјалот што е користен и други дополни-
телни елементи употребени за зголемување на нејзина-
та заштита и ефикасност, како што се: врвовите, систе-
мите за откривање на недозволено физичко присуство 
на оградата, осветлување или интерен безбедносен си-
стем за видео надзор. 
Ефикасноста на безбедносната ограда зависи од ни-

вото на заштитата на точките за пристап. Влезните вра-
ти се конструираат според истите стандарди како и 
оградата. Според потребите на поедини влезни врати 
се инсталираат системи за контрола на пристап заради 
обезбедување на соодветна заштита.  

 
Член 11 

Безбедносното осветлување се поставува според 
минималните потреби за интерен видео надзор заради 
овозможување на непречен директен надзор од чувари-
те, а инсталацијата треба да е соодветна на потребите 
за кои се користи. 

 
Член 12 

Системите за откривање на неовластено физичко 
присуство на оградата се поставуваат со цел да се зго-
леми нивото на заштита. За избегнување на можен ла-
жен аларм се користи дополнителен систем за верифи-
кација на алармот (видео надзор, чуварска служба и 
слично). 

Системите за откривање на неовластено физичко 
присуство можат да се користат во објекти и просто-
рии наместо чувари или како помошни средства на чу-
варската служба.  
Системите од став 1 и 2 на овој член се надополну-

ваат со единици за брза интервенција.  
 

Член 13 
Во единиците за брза интервенција се одредуваат 

најмалку по две лица за секоја точка во објектот во која 
е нарушен безбедносниот режим, без притоа да се на-
руши безбедноста на останатите делови во објектот.   
Реакцијата на единиците за брза интервенција, на 

алармот или сигналот за тревога, треба да е во рамките 
на временскиот интервал што овозможува заштита на 
класифицираните информации од неовластено физичко 
присуство. 
Времето на реакција на единиците за брза интер-

венција редовно се проверува, со цел да се обезбеди 
ефикасна и правовремена интервенција. 

 
Член 14 

Контролата на пристап се поставува во објект или 
објекти или во зони или простории во рамките на обје-
ктот. Контролата може да биде електронска, електро-
механичка, со чувар или домар, или физичка. Со систе-
мите за препознавање на идентитетот на вработените 
се контролира влезот во безбедносните зони од прв или 
втор степен.  

 
Член 15 

Во зависност од степенот на ризикот и останатите 
безбедносни системи или опрема инсталирана во обје-
кти во кои се ракува со класифицирани информации, 
може да се воспостави и чуварска служба. 
Чуварите се соодветно безбедносно проверени, обу-

чени и контролирани.  
  

Член 16 
Интерен безбедносен систем за видео надзор се 

воспоставува за помош на чуварската служба за вери-
фицирање на недозволени активности и како надопол-
нување на алармните системи поставени на заштитните 
огради или на поголеми објекти.  

 
Член 17 

Воспоставениот систем на физичка заштита опфаќа 
и проверка на влезот и излезот за спречување на неов-
ластено внесување на материјали во просториите, или 
изнесување на класифицирани информации надвор од 
објектите. Проверката на влез и излез може да се вос-
постави при што на видно место се предупредува за ва-
квата мерка за безбедност.  

 
Член 18 

Во објектите и просториите во безбедносните и ад-
министративните зони се влегува со дозвола за при-
стап.  
Влез на возила во безбедносни и административни 

зони е дозволен само доколку тоа е неопходно.  
Пред секое влегување на возилото во зоните од став 

1 на овој член се врши детална проверка од овластено 
лице.  

Член 19 
Пристапот со или без придружба, на посетители во 

безбедносни и административни зони, зависи од: прет-
ходно спроведена безбедносна проверка на посетите-
лите, примената на принципот �потребно е да знае�, 
дали посетителот е домашно или странско лице и од 
евентуалната потреба од дополнителна контрола.  
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Посетителите за кои е потребна придружба, се при-
дружуваат за сето време на движење во објектот. При 
посета на различни одделенија или на повеќе лица, по-
сетителите се преземаат од овластени лица за придруж-
ба во тие одделенија со евидентирање во дозволата за 
влез.  
Посетители за кои е дозволен влез без придружба 

во објекти и локации што се обезбедуваат, носат беџ за 
идентификација кој се разликува од беџот на вработе-
ните. 

 
Член 20 

Кога информациите класифицирани со степен �ДО-
ВЕРЛИВО� и повисоко се чуваат на отворени полици 
или се прикажани на карти, мапи или на друг начин, во 
подруми или на отворени простори за складирање, из-
градени во зоните од прв и втор степен, ѕидовите, по-
довите, таваните и вратите со брави, одобрени од над-
лежен орган според пропишаните стандарди. 

 
Член 21 

Информации класифицирани со степен �ДРЖАВ-
НА ТАЈНА� се чуваат во безбедносни зони од прв и 
втор степен. 
При чувањето на класифицираните информации од 

став 1 на овој член се преземаат некои од следните 
мерки: 
а) сигурносни сефови, одобрени од надлежен орган, 

со една од дополнителните контроли со:  
- постојана заштита со чувари или дежурен персо-

нал;  
- проверка на сигурносните сефови од страна на чу-

вари или дежурниот персонал во однапред неопределе-
ни временски интервали, но не помалку од секои два 
часа; или 

- систем за откривање на неовластено физичко при-
суство, одобрен од надлежен орган;  
б) на отворен простор за чување на информациите 

покрај мерките од член 26 на оваа уредба опремен и со 
систем за откривање на неовластено физичко присус-
тво; или 
в) во подрумски простории опремени со систем за 

откривање на неовластено физичко присуство. 
 

Член 22 
Информации класифицирани со степен �СТРОГО 

ДОВЕРЛИВО� се чуваат во безбедносни зони од прв и 
втор степен. 
При чувањето на класифицираните информации од 

став 1 на овој член  се презема една од следните мерки: 
а) пропишан начин на заштита на информации кла-

сифицирани со степен �ДРЖАВНА ТАЈНА� од член 21 
на оваа уредба ;  или  
б) со одобрени сигурносни сефови или во подрум 

без дополнителни контроли; или   
в) на отворен простор за чување, во кој се врши ед-

на од следните дополнителни контроли : 
- постојана заштита на локацијата, на која се наоѓа 

отворениот простор за чување, од чуварска  или од де-
журна служба; 

- отворениот простор за чување да биде проверуван 
од чуварска или дежурна служба еднаш на секои чети-
ри часа; или 

- да е воспоставен систем за откривање на неовла-
стено физичко присуство.  

 
Член 23 

Информации класифицирани со степен �ДОВЕРЛИ-
ВО� се чуваат на начин пропишан како во членовите 21 
и 22 од оваа уредба, но без дополнителни контроли.  

Информации класифицирани со степен �ИНТЕР-
НО� се чуваат во канцелариски мебел (работна маса, 
дрвен или метален ормар и друго) што се заклучува.  

 
Член 24 

Клучевите од сигурносните сефови не можат да се 
изнесуваат надвор од објектот.  
Шифрите од сигурносните сефови не можат да би-

дат запишани од страна на лицата кои ги користат. За 
итни случаи се обезбедуваат дупликат од клучевите и 
писмен запис на секоја од шифрите, кои се заштитува-
ат поединечно, со пакување во непроѕирен и запечатен 
плик и се чуваат од овластени лица во органот надле-
жен за ракување со класифицираните информации.  
Работните и дупликат клучевите се чуваат одделно 

едни од други.  
Клучевите, шифрите и пликовите имаат безбеднос-

на заштита која не е помала од заштитата на информа-
циите до кои со нив се овозможува пристап. 
Познавањето на шифрите се ограничува на што е 

можно помал број на лица од редот на вработените. 
 

Член 25 
Клучевите и шифрите се менуваат во редовни ин-

тервали не подолги од 12 месеци.  
Клучевите и шифрите се менуваат : 
- по набавката на безбедносниот сеф, а пред првата 

употреба, или 
- кога се менува лицето кое ги знае односно ги ко-

ристи; или  
- при постоење на основано сомневање за нарушу-

вање на нивната тајност.  
 

Член 26 
Степенот на физичкото обезбедување на информа-

циско-комуникациските уреди, уредите и средствата за 
умножување и микрофилмување и другите средства на 
кои се обработуваат или се чуваат класифицирани ин-
формации треба да е соодветен на степенот на класи-
фицијата на информацијата што тие уреди и средства ја 
содржат или за која се користат.  

 
Член 27 

Отворени простори за чување на класифицирани 
информации треба да имаат : 
а) Надворешни зидови, подови и тавани изработени 

од цврста градба без монтажни елементи; 
б) Градба изведена така да овозможи визуелен при-

каз на евентуален неовластен упад во објектот; 
в) Врати изработени од дрво, метал или од друг 

цврст материјал. Влезни врати обезбедени со одобрена 
брава со тространо забравување, или во посебни окол-
ности, и други брави одобрени од надлежен орган само 
за простории во кои се чуваат информации класифици-
рани со степен �СТРОГО ДОВЕРЛИВО� и �ДОВЕР-
ЛИВО�. Дополнително вратите се обезбедуваат одвна-
тре со механизам за отворање во итни случи или ма-
сивно дрво или метален лост по широчина на вратата 
или на друг одобрен начин; 
г) Отвори и канали кои влегуваат или минуваат низ 

отворените простори за чување на информациите а се 
поголеми од 620 см² (или преку 15 см во најмалата ди-
мензија) се заштитени со метални прачки, метални ре-
шетки, обични метални прегради или систем за откри-
вање на неовластено физичко присуство; 
д) Сите прозорци се цврсто изработени или опреме-

ни со пердиња, драпери или други покривки. 
Прозорците на приземјето или други прозорци што 

се лесно достапни (на покриви, веранди и анекси на об-
јекти) се изработени од или да се прекриени со матери-
јали што обезбедуваат заштита од насилно влегување. 
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Заштитата на прозорците е соодветна на јакоста на 
ѕидот на кој се вградени. 
За отворените простори за чување на информации-

те што се наоѓаат во контролиран простор или слично, 
не е потребно обезбедување на заштита од насилно 
влегување, доколку со трајно запечатување или опре-
мување од внатрешна страна со механизам за заклучу-
вање прозорците се блокираат и надгледуваат со си-
стем за откривање на неовластено физичко присуство, 
независен или преку сензори за детекција за движење 
во безбедносната зона. 

 
Член 28 

При пренос на класифицирани информации надвор 
од безбедносни и административни зони се обезбедува 
соодветна заштита според степенот на класификација. 
Калсифицирани информации надвор од безбеднос-

ни и административни зони се пренесуваат затворени 
во плик и од соодветно сертифицирани курири. 
За информации класифицирани со степен ДРЖАВ-

НА ТАЈНА: 
- се води писмена едивенција на сите лица кои 

учествувале во преносот; 
- се пренесува со посебно опремено возило; 
- курирот е придружуван од најмалку едно лице. 
    

Член 29 
Објектите или локациите за кои, по правило, е по-

требна аудио заштита на информациите класифицира-
ни со степен �СТРОГО ДОВЕРЛИВО� и повисоко, се 
заштитуваат од методи и средства за пасивно и активно 
прислушување, со преземање на мерки за физичка за-
штита на звукот и контрола на пристапот на местата 
каде постои таков ризик.  
За спречување на истекување на класифицирани 

информации преку жични микрофони, радио микрофо-
ни и други вградени средства се врши со техничка 
и/или физичка безбедносна проверка на градбата на 
просторијата, нејзиното опремување и додатоците и 
канцелариската опрема вклучително и на канцелари-
ските машини (механички или електрични) и средства-
та за комуникација.  
Проверката ја вршат безбедносно обучени лица ов-

ластени од функционерот односно раководителот на 
органот. 

 
Член 30 

Зоните заштитени од аудио прислушување се озна-
чуваат како технички обезбедени зони со посебно кон-
тролиран влез. 
Кога не се користат, просториите во овие зони за-

должително се заклучуваат и/или чуваат во согласност 
со стандардите за физичка безбедност и сите клучеви 
имаат третман на безбедносни клучеви.  
Зоните од став 1 на овој член се проверуваат редов-

но, а по потреба и периодично како и во случи на неов-
ластено влегување или на основано сомневање за неов-
ластено влегување од страна на надворешни лица за 
одржување или реновирање на просториите.  

 
Член 31 

Мебелот или опремата, пред внесувањето во тех-
нички обезбедените зони, се проверува од соодветно 
обучени лица заради евентуално постоење на уреди за 
прислушување и притоа се запишува типот и сериски-
от број на инвентарот кој се внесува или изнесува од 
ови  зони.  е 

Член 32 
Во технички обезбедените зони, по правило не се 

инсталираат телефони доколку тоа не е неопходно. До-
колку телефонот е инсталиран, се опремува со допол-

нителен уред за прекинување на мрежата и напојува-
њето или со можност физички да се исклучи кога се 
зборува за класифицирани информации. 

 
Член 33 

Во технички обезбедени зони не се внесуваат мобил-
ни телефони и други електронско-технички средства.  

 
Член 34 

Во зони во кои се зборува за класифицирани ин-
формации како дополнување на физичките проверки се 
вршат и редовни технички безбедносни проверки за 
евентуално вградени уреди и се испитува телефонски-
от систем или други електрични уреди кои можат да 
бидат предмет на напад. 
По потреба, во зоните од став 1 на овој член, како 

превенција од разузнавачките активности, се одредува-
ат критични места за безбедноста на класифицираните 
информации.  

Член 35 
Во зоните во кои се одржуваат разговори или се ра-

боти со информации класифицирани со степен �СТРО-
ГО ДОВЕРЛИВО� и повисоко пред употреба на кому-
никациската, електричната и електронската опрема од 
било кој тип се врши преглед за техничка или комуни-
кациска безбедност од страна на лица обучени за тех-
ничка и комуникациска безбедност. 

 
Член 36 

Кога постои можност за визуелно откривање на 
класифицирана информација при дневна светлина или 
вештачко осветлување, се преземаат соодветни мерки 
за визуелна заштита.  

  
Член 37 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
         Бр.23-2895/1             Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година         на Владата на Република 

        Скопје                     Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1531. 
Врз основа на член 30 од Законот за класифицирани 

информации (,,Службен весник на Република Македо-
нија� бр.9/2004), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.11.2004 година донесе    

 
У Р Е Д Б А 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ  
НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат мерките и 
активностите за административна безбедност на класи-
фицираните информации кои од страна на државните 
органи, јавните установи и служби, органите на едини-
ците на локалната самоуправа и други правни и физич-
ки лица се спроведуваат.  

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ И ОБЕЛЕЖУВА-
ЊЕ НА КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 2 
При утврдувањето на степенот на класификацијата: 
-државна тајна (во понатамошниот текст: ,,ДТ�); 
-строго доверливо(во понатамошниот текст: ,,СД�); 
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-доверливо(во понатамошниот текст: ,,Д�); и 
-интерно(во понатамошниот текст: ,,И�); 
се земаат во предвид показатели кои поблиску ука-

жуваат на степенот на евентуалната штета што би на-
станала за Република Македонија или за странска земја 
или меѓународна организација со неовластен пристап 
до или со неовластена употреба на информацијата. 
Со степен ,,ДТ� ќе се класифицираат само оние ин-

формации или материјали чие неовластено откривање 
или употреба би можело да им наштети на трајните ин-
тереси на Републиката и тоа:  

- директно да го загрозат уставниот поредок, неза-
висноста и територијалниот интегритет на Република-
та; 

- директно да ја загрозат внатрешната стабилност 
на Републиката; 

- директно да доведат до масовни човечки губито-
ци; 

- да причинат непоправливи штети на оперативната 
ефикасност или безбедност на Републиката или на ефи-
касноста  на исклучително вредни  одбранбени безбед-
носни или разузнавачки операции или на операции 
преземени за справување со неконвенционални закани, 
особено со тероризмот; 

- да причинат непоправливи штети на основните 
слободи и права на човекот и граѓанинот, демократија-
та и владеењето на правото; 

- да причинат непоправливи штети на унапредува-
њето и развојот на економијата на Републиката, на за-
штитата на сопственоста, слободата на пазарот и прет-
приемништвото, хуманизмот, социјалната правда и со-
лидарноста; 

- да причинат непоправливи штети на заштитата и 
унапредувањето на животната средина на Републиката; 

- да нанесат тешки долготрајни последици на уна-
предувањето и развојот на локалната самоуправа во Ре-
публиката;     

- директно да го загрозат остварувањето на целите 
на меѓународната политика на Републиката или да на-
несат непоправливи штети на меѓународните односи на 
Републиката или на односите на странска земја или ме-
ѓународна организација со Република Македонија. 
Со степен ,,СД� ќе се класифицираат само оние ин-

формации или материјали чие неовластено откривање 
или употреба би можело да им наштети на виталните 
интереси на Република Македонија и тоа: 

- да причинат исклучително сериозна штета на не-
зависноста и територијалниот интегритет на Републи-
ката;  

- да причинат исклучително сериозна штета на др-
жавниот идентитет на Републиката со слободно изразу-
вање на етничкиот идентитет на сите граѓани; 

- директно да го загрозат животот  или исклучител-
но сериозно да влијаат врз  јавниот ред или врз личната 
безбедност или слобода на човекот и граѓанинот; 

- да причинат исклучително сериозна штета на опе-
ративната ефикасност или безбедност на Републиката 
или на ефикасноста на исклучително вредни одбранбе-
ни безбедносни или разузнавачки операции или на опе-
рации преземени за справување со неконвенционални 
закани, особено со тероризмот; 

- да причинат исклучително сериозна материјална 
штета на финансиските, монетарните, економските и 
стопанските интереси на Републиката;   

- да причинат исклучително сериозна штета на жи-
вотната средина на Републиката; 

- да нанесат исклучително сериозни  последици на 
унапредувањето и развојот на локалната самоуправа во 
Републиката;      

- исклучително сериозно да наштетат на остварува-
њето на целите на меѓународната политика или на ме-

ѓународните односи на Републиката или на односите 
на странска земја или меѓународна организација со Ре-
публика Македонија; 

- да предизвикаат притисоци на меѓународната за-
едница врз Републиката. 
Со степен ,,Д� ќе се класифицираат само оние ин-

формации или материјали чие неовластено откривање 
или употреба би можело да им наштети на важните ин-
тереси на Република Македонија и тоа: 

- да причинат сериозна штета на мирот, демократ-
ските основи на правната држава и развојот на мулти-
етничко општество;  

- да причинат сериозна штета  за животот, здравје-
то, имотот и личната безбедност или слободата на чо-
векот и граѓанинот; 

- да причинат сериозна штета на оперативната ефи-
касност или безбедност на Републиката или на ефикас-
носта на вредни одбранбени безбедносни или разузна-
вачки операции или на операции преземени за справу-
вање со неконвенционални закани, особено со терориз-
мот; 

- да причинат сериозна штета или да се значително 
во спротивност со финансиските, монетарните, еко-
номските и стопанските интереси на Републиката; 

- да причинат сериозна штета на животната средина 
на Републиката; 

- да причинат сериозна штета на унапредувањето и 
развојот на локалната самоуправа во Републиката;  

- да причинат сериозна штета или да се значително 
во спротивност со политичко-одбранбената интеграци-
ја на Републиката во НАТО, со економската и безбед-
носна интеграција во Европската унија или во другите 
системи за колективна безбедност;    

- сериозно да го спречува развојот или операциите 
утврдени во меѓународните договори кои Републиката 
ги склучила со странски земји или меѓународни орга-
низации; 

- сериозно материјално да им наштети на меѓуна-
родните односи на Републиката, така што ќе предизви-
ка формален протест или други санкции; 

- да ги прекине или на друг начин значително да ги 
оневозможи значајните активности на Републиката на 
меѓународен план или активностите на странска земја 
или меѓународна организација на планот на соработка 
со Република Македонија.      
Со степен ,,И� ќе се класифицираат само оние ин-

формации или материјали чие неовластено откривање 
или употреба би можело да им наштети на работата и 
ефикасноста на органите на Република Македонија и 
тоа: 

- да причинат штета или да влијаат врз условите за 
унапредувањето и зачувувањето на внатрешно-поли-
тичката стабилност, безбедност и оперативната ефи-
касност на Републиката; 

- да причинат значително страдање на лица; 
- да причинат штета на изградбата на праведна, со-

цијална држава со еднакви можности за сите граѓани; 
- да ги уназадат политичките, финансиските, моне-

тарните, економските и комерцијалните преговори на 
Републиката;   

- да го спречуваат развојот или операциите утврде-
ни во билатералните или мултилатералните договори 
кои Републиката ги склучила со странски земји или ме-
ѓународни организации; 

- да им причинат финансиска загуба или да им овоз-
можат несоодветни достигнувања или предност на 
правните или физичките лица; 

- да влијаат негативно на зачувувањето и заштитата 
на животната средина; 

- да ги поткопуваат активностите на Републиката на 
планот на зачувување и унапредување на мирот, ста-
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билноста, безбедноста и сите форми на соработка со 
соседите, во регионот, Европа и светот, како и превен-
ција и изградба на инструменти за рано предупредува-
ње на тензиите и кризите со цел за нивно навремено и 
ефикасно решавање по мирен пат; 

- да ги поткопуваат активностите на Републиката за 
зачувување и напредок на меѓународниот поредок зас-
нован врз праведност, взаемно почитување на меѓуна-
родниот поредок втемелен во меѓународното право, ка-
ко и политичка и економска рамноправност на држави-
те;  

- да влијаат негативно на меѓународните односи на 
Републиката или на односите на странска земја или ме-
ѓународна организација со Република Македонија. 

  
Член 3 

Предлогот за степенот на класификацијата се дава и 
писмено се образлага од страна на непосредниот изра-
ботувач на информацијата. 

 
Член 4 

Создавачот на класифицираната информација ќе 
настојува на класифицираниот документ да го наведе 
датумот или периодот на време по кој содржината на 
таа информација ќе може да се рекласифицира или дек-
ласифицира.  

Член 5 
За извршена класификација на некласифицирана 

информација, како и за рекласификација и декласифи-
кација на класифицирана информација, се известуваат 
сите корисници на информацијата. 

 
Член 6 

Кога лицата од членот 9 од Законот за класифици-
рани информации ќе овластат други лица за класифи-
кација на информациите со степенот  ,,ДТ� во органи-
те, во кои тие лица се вработени, се изготвува листа со 
имиња на овластените лица која се доставува до Дирек-
цијата за безбедност на класифицирани информации 
(во понатамошниот текст: Дирекција). 
Кога и други лица, врз основа на друг пропис или 

меѓународен договор, се овластени за класификација 
на информациите со степенот ,,ДТ� од страна на над-
лежните органи се известува Дирекцијата, доставувај-
ќи листа со нивните имиња. 
За секоја настаната промена во содржината на ли-

стата од ставовите 1 и 2 на овој член, се известува Ди-
рекцијата.  

Член 7 
Ако за поединечни страници, извадоци, додатоци, 

прилози и други придружни делови опфатени во една 
информација е потребен различен степен на класифи-
кација, нивото на класификација на секој од нив посеб-
но се определува од страна на создавачот и таа, како 
целина, ќе се класифицира според највисокиот степен 
на класификација што го носат споменатите делови 
што се опфатени во таа информација. 
Ако една информација треба да содржи повеќе по-

датоци, а за дел од нив е потребен повисок степен на 
класификација, ќе се настојува таа да биде составена 
така што почувствителните податоци би се разместиле 
како додаток на основниот документ со соодветен сте-
пен на класификација, со што основниот документ би 
можел и пошироко да се дистрибуира. 

 
Член 8 

Создавачот на класифицираната информација на 
видно место на класифицираната информација го обе-
лежува називот  на органот, односно името на лицето 
кое ја создало таа информација и степенот на класифи-
кацијата.   

На страница со формат А4 обележувањето се врши 
така што  степенот на класификацијата се бележи со 
големи букви во средината најгоре (т.н.р. ,,хедер�) и во 
средината најдолу (т.н.р. ,,футер�), кои се оддалечени 
по 1,25 сантиметри од рабовите на страницата; остана-
тите содржини на страницата се бележат помеѓу ,,хеде-
рот� и ,,футерот� во простор што од горниот и долниот 
раб на страницата е оддалечен по 2,54 сантиметри, а од 
левиот и десниот раб на страницата е оддалечен по 
3,17 сантиметри.  
Степенот на класификацијата се обележува на секо-

ја страница. Страниците се обележуваат со реден број 
од вкупниот број на страници. 
Секој класифициран документ носи деловоден број 

и дата кои се бележат на првата страна на документот. 
Во случај да се работи за документ класифициран со 
степените ,,ДТ� или ,,СД� деловодниот број стои на се-
која од страните на документот. 
На првата страна на секој класифициран документ 

се наведува предметот на документот, врската со евен-
туалниот претходен класифициран документ, потписот 
на овластеното лице и до кого документот се доставу-
ва. 
Кога класифицираниот документ е изработен во по-

веќе оригинални примероци или на повеќе јазици, бро-
јот на примерокот и јазиците на кои е изработен се оз-
начуваат на првата страна на документот. 
Кога класифицираните документи треба да се до-

стават во повеќе копии, секоја копија носи свој копи-
рен број, што се бележи на првата страна од докумен-
тот, заедно со вкупниот број на страници што го чинат 
документот.   
На првата страна на документите класифицирани 

од степенот  ,,И� и повисоко се наведуваат сите нивни 
додатоци и прилози и степенот на нивната класифика-
ција (прилог: Образец број 1).  
Додатоците и прилозите на секоја страница носат 

број на прилогот, односно додатокот и ознака на класи-
фицираниот документ кон кој се додаваат, односно, 
приложуваат, како и ознака на нивниот степен на кла-
сификација (прилог: Образец бр. 2). 

 
III. ПРИЕМ И ЕВИДЕНЦИЈА НА КЛАСИФИЦИРА-

НИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 9 
Прием и евиденција на класифицирани информа-

ции создадени во Република Македонија се врши од 
страна на организационите единици на органите овла-
стени за работа со класифицирани информации, а на  
класифицираните информации отстапени на Републи-
ката од странски држави или меѓународни организации 
или кои Републиката ги отстапила на странски држави 
или меѓународни организации, се врши од страна на 
Централниот регистар, како организациона единица на 
Дирекцијата и регистрите и контролните точки како 
организациони единици на органите (во понатамошни-
от текст: ,,организациони единици�). 

 
Член 10 

Приемот, евиденцијата, ракувањето, преносот, чу-
вањето, контролата и уништувањето на странски ин-
формации и на информации создадени во Републиката 
кои се отстапуваат на странска земја или меѓународна 
организација класифицирани до степенот ,,ДТ� се вр-
ши од страна на Централниот регистар. 
Приемот, евиденцијата, ракувањето, преносот, чу-

вањето, контролата и уништувањето на странски ин-
формации и на информации создадени во Републиката 
кои се отстапуваат на странска земја или меѓународна 
организација класифицирани до степенот ,,СД� се вр-
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ши од страна на регистрите, а приемот, евиденцијата, 
ракувањето, преносот, чувањето и контролата на тие 
информации се врши од страна на контролните точки. 

  
Член 11 

За сите евидентирани странски класифицирани ин-
формации во организационите единици од членот 9 од 
оваа уредба се известува Централниот регистар. 

  
Член 12 

Класифицирани информации се евидентираат во 
деловодник, кој е книга за водење основна евиденција. 
Основната евиденција се води по систем на основ-

ни броеви и подброеви. 
 Деловодникот за класифицирани информации со-

држи: основен број и подброј и пренос на актот или 
предметот; дата на приемот; податоци за испраќачот 
или приемачот; број и дата на испраќање; архивски 
знак на организационата единица и разведување на 
актот или предметот и за степенот на класификацијата 
на актот или предметот.   

 
Член 13 

Информациите ,,ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА� 
создадени во Република Македонија, како и странските 
информации означени за ограничена употреба, се еви-
дентираат во посебен деловодник, издвоено од остана-
тите некласифицирани информации. 
Информациите класифицирани со степените ,,ДТ� и 

,,СД� се евидентираат во еден деловодник, а информа-
циите класифицирани со степените,,Д� и ,,И� во друг 
деловодник. 
Информациите создадени во Републиката и стран-

ски информации, класифицирани или некласифицира-
ни, се заведуваат во одделни деловодници за национал-
ни, односно за странски  класифицирани или некласи-
фицирани информации. 
Деловодникот може да се води и на системи за 

автоматска обработка на податоци (АОП) со посебна 
програма усогласена со одредбите од Законот за класи-
фицирани информации и оваа уредба. 

 
Член 14 

Покрај деловодникот, класифицирани информации 
се евидентираат и во помошни книги за евиденција. 
Помошни книги за евиденција се: попис на акти, 

регистар, интерна доставна книга, книга за препорача-
на пошта и книга за место. 

 
IV. ЧУВАЊЕ, РАКУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА КЛА-

СИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 15 
Со класифицирана информација создадена во Ре-

публика Македонија, или отстапена на Републиката од 
странска држава или меѓународна организација или ко-
ја Републиката ја отстапила на странска држава или ме-
ѓународна организација, се ракува, се чува и се контро-
лира од страна на организационите единици. 
Ракување, чување и контрола на информации кла-

сифицирани со степенот ,,ДТ� се врши од страна на 
надлежните организациони единици посебно овласте-
ни за ракување, чување и контрола на тие класифици-
ран  информации. и 

Член 16 
Во организационите единици се води евиденција за 

приемот, преносот и уништувањето на класифицирани-
те информации со кои се овластени да ракуваат.  
Во деловодникот се назначува во која организацио-

на единици или кај кое физичко лице се наоѓа таа кла-
сифицирана информација. 

Член 17 
Отстапување на класифицирани информации созда-

дени во Република Македонија на користење на стран-
ска земја или меѓународна организација се врши со 
писмено барање за отстапување на користење на кла-
сифицирани информации (прилог: Образец бр.3) доста-
вено до Дирекцијата. 
Писменото барање од ставот 1 од овој член содржи 

податоци за: називот, односно името на барателот на 
класифицираната информација, називот или името на 
надлежниот правен субјект до кого е упатено барањето 
за отстапување, идентификација на класифицираната 
информација и степенот на класификацијата (доколку 
се познати), образложение за барањето за отстапување,  
кои се корисниците на класифицираната информација 
и дали е потребна целата класифицирана информација 
или дел од неа. 

 
Член 18 

Класифицираната информација се отстапува на ко-
ристење по  претходно добиена согласност за отстапу-
вање од создавачот. 
Кога класифицираната информација е создадена од 

два или повеќе создавачи, согласноста на барањето за 
отстапување се дава од страна на субјектот до кого е 
поднесено барањето. 

 
Член 19 

Класифицираната информација што се отстапува на 
користење ја задржува ознаката на создавачот и степе-
нот на класификација на информацијата. Напомената 
за достапноста на класифицираната информација стои 
веднаш под обележаниот степен на класификација, од 
кој е одделен со линија (прилог: Образец бр.4). 
На првата страна од секој класифициран документ 

што се отстапува на користење се назначува Дирекци-
јата, како надлежен орган за одобрување на отстапува-
ње, датумот на донесувањето на одобрението за отста-
пување и други релевантни податоци. 
Сите класифицирани информации што се отстапени 

на користење на странски земји или меѓународни орга-
низации се евидентирани во евиденцијата што се води 
при Дирекцијата. 

   
Член 20 

Од страна на организационите единици овластени 
за ракување, чување и контрола на информации класи-
фицирани со степенот ,,ДТ� се одредуваат вработени 
овластени лица за контрола на тие класифицирани ин-
формации.   

Член 21 
Овластените лица од членот 20 од оваа уредба се 

одговорни за:  
- физичка безбедност на сите информации класифи-

цирани со степенот ,,ДТ� кои се чуваат во организаци-
оните единици за кои е лицето назначено; 

- евидентирање на сите информации класифицира-
ни со степенот ,, ДТ� кои се чуваат во или циркулираат  
низ организационите единици или се пренесуваат до 
други организациони единици, за кои е лицето назна-
чено; 

- водење и ажурирање на евиденцијата според  име-
то и работното место на сите лица кои имаат право на 
пристап до информации класифицирани со степенот 
,,ДТ� кои се вработени во органите овластени за работа 
со вакви класифицирани информации, а спаѓаат во до-
менот на дејноста на  организационите единици за кои 
лицето е назначено; 

- водење и ажурирање на евиденцијата на сите дру-
ги организациони единици со кои тој е овластен да раз-
менува информации класифицирани со степенот ,,ДТ� 
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заедно со имињата на другите овластени лица за кон-
трола на информации класифицирани со степенот 
,,ДТ� и известувањето со примерок од нивниот депони-
ран потпис; 

- дистрибуција на информации класифицирани со 
степенот ,,ДТ� само на оние корисници кои се овласте-
ни да имаат пристап до истите; 

- пренос на информации класифицирани со степе-
нот ,,ДТ�; 

- добивање на потврда за прием за сите доставени 
или проследени информации класифицирани со степе-
нот ,,ДТ�;  

- осигурување потврда за поврат во организациона 
единица на сите доставени или проследени информа-
ции класифицирани со степенот ,,ДТ� кога повеќе не се 
потребни на корисникот, со цел за нивно чување или 
уни тување. ш 

Член 22 
Најмалку еднаш годишно, во организационите еди-

ници се прави  попис на сите информации класифици-
рани со степенот ,,ДТ� со кои тие располагаат. 
Располагање со документ класифициран со степе-

нот ,,ДТ� подразбира: 
- таквиот документ да е физички присутен во орга-

низационата единица и да го содржи точниот број на 
страници; 

- да е добиена потврда за прием од страна на друга 
надлежна организациона единица на која тој документ 
и бил пренесен; и 

- да постои потврда за извршена промена во класи-
фикацијата или за декласификација на документот, или 
пак за негово уништување. 

 
Член 23 

Годишен извештај за резултатите од пописот на 
странски информации класифицирани со степенот 
,,ДТ� се поднесува до Дирекцијата. 
Резултатите од годишниот попис на странските ин-

формации класифицирани со степенот ,,ДТ� од страна 
на Дирекцијата се доставуваат до овластената служба 
за безбедност на странската земја или меѓународната 
организација со чии класифицирани информации рас-
полага Дирекцијата најдоцна до 31 март во тековната 
година, за состојбата во претходната година. 

 
Член 24 

Класифицираните информации можат да бидат чу-
вани во печатена форма, како микрофилм или на комп-
јутерски мемории за чување на податоци.  
Како микрофилм или на компјутерска меморија 

класифицираните информации можат да се чуваат само 
доколку колекциите или мемориите се подеднакво за-
штитени како и оригиналната информација, во кој слу-
чај сите колекции или мемории за чување на податоци 
кои содржат повеќе од една класифицирана информа-
ција, добиваат безбедносна заштита соодветна на нај-
високиот степен на класификацијата на информациите 
кој се појавува во колекцијата или микрофилмот, или 
компјутерската меморија за складирање на податоци.  

 
V. РЕПРОДУКЦИИ, ПРЕВОДИ И ИЗВАДОЦИ 
 

Член 25 
Копии, репродукции и преводи на документи кла-

сифицирани со степенот ,,СД� и пониско, можат да би-
дат направени од страна на корисникот и под негов по-
стојан надзор. Бројот на копиите, репродукциите и/или 
преводите се определува според принципот ,,потребно 
е да знае�. Безбедносните мерки кои се однесуваат на 
оригиналниот документ, се применуваат и на неговите 
копии, репродукции и/или преводи.  

Доколку материјалот е класифициран со степенот 
,,СД� секоја копија се означува со посебен број (копи-
рен број). Исто така, се евидентира и бројот на репро-
дукциите и/или преводите, како и бројот на нивните 
копии.   

 
Член 26 

Странските информации класифицирани со степе-
нот ,,ДТ� и покрај ограничувањето за репродукции 
и/или преводи, можат да се преведуваат по претходно 
добиена согласност од создавачот, при што се запазу-
ваат барањата за умножување и во преводот се содржат 
сите обележја и ограничувања содржани во оригинал-
ната класифицирана информација.  

 
Член 27 

По потреба, извадоци од поедини класифицирани 
документи можат да бидат вклучени во состав на други 
класифицирани документи. Извадокот од класифици-
ран документ ја носи класификацијата на документот 
или делот од кој е издвоен, освен ако не е очигледно 
дека има друга класификација, во кој случај се известу-
ва создавачот на оригиналниот или на повисокиот сте-
пен на класификација заради одредување на точната 
класификација на извадокот. 

 
Член 28 

Информација класифицирана со степенот ,,ДТ� не-
ма да се копира, освен во посебни случаи за ургентни 
цели.  
Дополнителни копии на вакви класифицирани ин-

формации, во печатена форма, се добиваат од создава-
чот на информацијата. Во посебни случаи, копии во пе-
чатена форма или преводи на информации класифици-
рани со степенот ,,ДТ�  вклучително и извадоци и ко-
пии од компјутерски мемориски медиуми, можат да 
бидат направени за ургентни цели, при што копиите 
или преводите треба да се: 

- одобрени од овластеното лице за контрола на ин-
формации класифицирани со степенот ,,ДТ� во органи-
зационите единици овластени за ракување со вакви 
класифицирани информации;  

- пријавени за евидентирање во организационите 
единици овластени за ракување со вакви класифицира-
ни информации; 

- обележани со деловодниот број и бројот на копи-
јата на оригиналната информација заедно со нази-
вот/името на субјектот кој е создавач на документот, 
како и називот на организационата единица овластена 
за ракување со вакви класифицирани информации во 
која е направена копијата на информацијата; 

- да се обележани со деловоден број за идентифика-
ција на копијата, назначен од страна на единката која ја 
изведува репродукцијата или преводот; 

- да го покажуваат знакот на класификацијата ,,ДТ� 
и сите други обележја на оригиналната информација; и 

- да се под контрола на овластеното лице во органи-
зационата единица овластена за ракување со вакви кла-
сифицирани информации и да се пријавени во годиш-
ниот попис заедно со другите информации класифици-
рани со степенот ,,ДТ�. 

 
Член 29 

По исклучок од членот 28 на оваа уредба, од страна 
на овластеното лице за контрола на информации  во 
организационата единица овластена за ракување со ин-
формации класифицирани со степенот ,,ДТ� може да се 
даде овластување за продукција на копии и преводи ко-
га е тоа потребно за иницијална дистрибуција на сигна-
ли/пораки класифицирани со степенот ,,ДТ� и притоа 
се евидентира бројот на изготвените копии.  
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Член 30 
Подготовката на документите класифицирани со 

степенот ,,И� и повисоко, што опфаќа нивно отчукува-
ње на машина, преведување, фотокопирање, репродук-
ција преку магнетни средства или микрофилмување се 
врши од страна на лица кои имаат безбедносен серти-
фикат со степен за пристап до класифицирани инфор-
мации најмалку еднаков со највисокиот степен на кла-
сификација што го носи документот за кој се работи, 
освен во посебни случаи утврдени со закон или меѓу-
народен договор. 

 
VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ И РАСПРОСТРАНУВАЊЕ 

НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 31 
Класифицираните информации се распоредуваат на 

лица кои имаат безбедносен сертификат со степен за 
пристап до класифицирани информации најмалку една-
ков со степенот на класификацијата на информацијата 
што им се доставува, согласно принципот ,,потребно е 
да знае�. 
Почетната  листа за распоредување на класифици-

раните информации до определени корисници се одре-
дува од создавачот на информацијата. 
Од страна на овластените лица во органите надлеж-

ни за безбедноста на класифицираните информации се 
изготвуваат листи на корисници од редот на функцио-
нерите и вработените на кои, заради природата на ра-
ботата и врз основа на актите за систематизација на ра-
ботните места во органите, ќе им се доставуваат класи-
фицирани информации од степенот ,,СД� и повисоко, 
согласно принципот ,,потребно е да знае�.   

 
Член 32 

Документи класифицирани со степенот ,,ДТ� се 
доставуваат преку надлежните организациони едини-
ци кои ги исполнуваат стандардите и кои се овласте-
ни за работа со информации класифицирани со степе-
нот ,,ДТ�.  

 
Член 33 

Документите класифицирани со степените ,,СД� и 
пониско можат да се доставуваат од почетно наведени-
те адреси, односно корисници на други адреси, однос-
но корисници, согласно принципот ,,потребно е да 
знае�.  
Сите евентуални ограничувања за понатамошно до-

ставување на тие класифицирани документи се обеле-
жуваат на самиот документ. Обележувањето на ограни-
чувањето за понатамошно доставување стои веднаш 
под обележаниот степен на класификацијата, од која е 
одделен со линија.   
При наведени ограничувања, почетно одредените 

корисници можат да ги распоредуваат документите и 
до други корисници, по претходно добиено овластува-
ње од создавачот на класифицираната информација. 

 
VII. ПРЕНОС НА КЛАСИФИЦИРАНИ  

ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 34 
Документите класифицирани со степенот ,,И� и по-

високо се пренесуваат спакувани во непроѕирна обви-
вка, ставена во дупли коверти.  
Внатрешниот коверт се означува со безбедносна 

класификација соодветна на класификацијата на доку-
ментот и доколку е можно, дополнет со целосни пода-
тоци за работното место на корисникот и адресата. 

За документот што се доставува се изготвува при-
емница која се става во внатрешниот коверт. Приемни-
цата, која што не треба да биде класифицирана, содржи 
деловоден број, датум и број на копијата на докумен-
тот, но не и податоци за содржината на документот. 
Внатрешниот коверт се става во надворешен коверт 

на кој стои само називот и адресата на адресатот и ис-
пратниот број на писменото/пратката. На надворешни-
от коверт не треба да се гледа безбедносната класифи-
кација на документот што се доставува. 

 
Член 35 

Контрола на писмената/пратките со класифицирани 
информации  во организационите единици се врши од  
овластеното лице за контрола на писмената/пратките 
кое може да ја отвори внатрешната коверта и приемни-
цата за документите што се доставуваат во прилог, 
освен кога ковертот е насловен на лично име.  
Од страна на овластеното лице за контрола на пис-

мената/пратките може да биде отворен само надвореш-
ниот коверт, додека внатрешниот коверт и приемница-
та за документите можат да се отворат само од лицето 
на кое е насловено писменото/пратката. 

 
Член 36 

Приемот на писмената/пратките со документи кла-
сифицирани со степените ,,И� и повисоко се потврдува 
во доставната книга на куририте и доставувачите со 
потпис на овластеното лице за прием под испратниот 
број на писменото/пратката.              
Преносот на класифицираните документи се врши 

како: внатрешен пренос (во еден објект или поврзана 
група објекти); надворешен пренос (надвор од објектот 
или група објекти); пренос внатре во државата и пре-
нос надвор од државата. 

 
Член 37 

Во еден објект или поврзана група објекти, внатре-
шен пренос на класифициран документ се врши во за-
печатен коверт на кој е наведено само името на адреса-
тот, при што документот го пренесува лицето со без-
бедносен сертификат со степен за пристап до класифи-
цирани информации најмалку еднаков со степенот на 
класификација на документот што се пренесува.  

 
Член 38 

Внатре во државата, информации класифицирани 
со степенот ,,ДТ� и пониско, уредно спакувани, се пре-
несуваат преку официјална доставна служба или преку 
лица овластени за  пристап до информации класифици-
рани со степен ,,ДТ� и пониско, кои имаат и посебно 
овластување за пренос на тие информации.   

  
Член 39 

Доставната служба за пренос на информации класи-
фицирани со степенот ,,ДТ� треба да е така персонално 
пополнета што ќе осигура преносот на писмената/пра-
тките да биде под постојан директен надзор на лицата 
овластени за пренос.  

Член 40 
По исклучок, документите класифицирани со степе-

нот �ДТ� се пренесуваат надвор од еден објект или од 
група поврзани објекти и од други официјални лица, кои 
не се курири или кои не и припаѓаат на официјалната 
доставна служба, кога има потреба за нивно користење 
од други органи со седиште во истото место, ако:  

- носителите на класифицираните информации има-
ат овластување за пристап до информации класифици-
рани со степенот ,,ДТ�; 

- начинот на пренесување е во согласност со пропи-
сите за пренос на тие класифицирани информации; 
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- е обезбедена постојана придружба на класифици-
раната информација од тоа лице; и 

- има изготвени аранжмани за пренос на класифи-
цираните документи до органите овластени за ракува-
ње со тие класифицирани информации, за нивно чува-
ње и евидентирање во деловодните книги и за повтор-
на проверка на евидентираните податоци кога класи-
фицираните документи се враќаат назад.  

 
Член 41 

Кога има потреба за користење на странските доку-
менти класифицирани со степенот ,,ДТ� и ,,СД� од 
други органи со седиште во истото место, од страна на 
овластено лице од Централниот регистар, регистарот 
или контролната точка се изработува листа на корисни-
ци на тие информации. 
Во листата од став 1 од овој член се внесуваат сите 

податоци неопходни за идентификување на документи-
те класифицирани со степените ,,ДТ� и ,,СД� како што 
е нивниот создавач, деловодниот број и дата, содржина 
на документот, евентуалниот број на копијата и/или 
преводот, имињата на овластените лица  кои дошле во 
контакт со тие документи, називот и местото на одржу-
вање на настанот, датумот и времето на одржување на 
настанот, датумот и времето кога документот е даден 
и/или вратен на корисникот или на овластеното лице 
од Централниот регистар, регистарот или контролната 
точка, како и потписите на корисникот и овластеното 
лице кои го дале односно, го примиле и/или го вратиле 
таквиот класифициран документ.     

 
Член 42 

Надвор од државата, информации класифицирани 
со степенот ,,ДТ� и пониско, се пренесуваат преку: 

- дипломатска пошта, воен курир, официјална 
служба на Дирекцијата или по електронски пат, за ин-
формации класифицирани со степенот ,,ДТ�. За овие 
класифицирани информации забранет е личен пренос 
надвор од државата; 

- дипломатска пошта, воен курир, официјална 
служба на Дирекцијата, друга посебно овластена служ-
ба за пренос, со личен пренос или по електронски пат, 
за информации класифицирани до степенот ,,СД�. 

 
Член 43 

За пренос на класифицирани документи надвор од 
државата,  треба:  

- на пратката да има официјален печат, односно, да 
биде спакувана на начин кој укажува дека е тоа офици-
јална пратка и дека не треба да подлежи на царина или 
безбедносна проверка; 

- курирот да носи сертификат за курири што е приз-
наен од страна на земјата(-ите) во која се патува, во кој 
јасно е идентификувана пратката и овластувањето за 
носење на пратката( прилог: Образец бр.5); 

- аранжманите за патувањето на курирот да овозмо-
жуваат избегнување на земји ризични по животот или 
личната безбедност и сопственоста, како и избегнува-
ње на ризичен превоз и превозни средства.  
По исклучок, ограничувањата што се однесуваат на 

ставот 1 алинеја 3 од овој член, можат да бидат занема-
рени, доколку на одредени итни оперативни барања не 
може да им се излезе во пресрет на поинаков начин. 

 
Член 44 

Лицето кое ги пренесува класифицираните доку-
менти треба да биде запознаено со интерните инструк-
ции на органот за пренос на класифицираните инфор-
мации. 

VIII. ОТСТРАНУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  
НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 45 

Класифицирани информации за кои ќе се утврди 
дека се непотребни за службена употреба, односно де-
ка се вишок или се застарени или физички така оштете-
ни што се неупотребливи, се уништуваат во согласност 
со листата на класифициран документарен материјал 
со рокови на негово чување. 
Уништувањето на класифицираниот документарен 

материјал мора да се изврши на начин што ќе се оне-
возможи негово понатамошно обновување. 

 
Член 46 

Подготовката на класифицираниот материјал за 
уништување и постапките за спроведување на уништу-
вањето се врши согласно Законот за класифицирани 
информации, Законот за архивска граѓа и прописите 
донесени врз основа на нив. 

 
Член 47 

За класифицираниот документарен материјал под-
готвен за уништување се изготвува пописна листа која 
ги содржи сите релевантни податоци за целосна иден-
тификација на класифицираната информација. 
За извршеното уништување се изготвува потврда 

која се чува заедно со пописниот лист за уништување. 
 

Член 48 
Потврдите за уништување и пописните листи за 

уништување треба да бидат составени така да овозмо-
жат правење на проценка за евентуално настанатата 
штета или за спроведување на безбедносна истрага при 
истекување или губење на класифицираните информа-
ции. 

 
IX. НЕОВЛАСТЕНО ИЗНЕСУВАЊЕ, ОБЈАВУВАЊЕ 
И НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ИНФОР-

МАЦИИТЕ 
 

Член 49 
Сите нарушувања на безбедноста на класифицира-

ните информации  во писмена форма се пријавуваат кај 
овластеното лице во органот надлежен за заштита за 
тие информации. 
Функционерот кој раководи со органот надлежен за 

заштита на класифицираните информации веднаш се 
известува од овластеното лице  за настанатото нарушу-
вање на безбедноста на класифицираната информација. 
По известувањето, функционерот одлучува за потреба-
та од преземање дејствија за утврдување на степенот на 
нарушување на безбедноста на класифицираната ин-
формација и евентуално, за нејзиното неовластено 
откривање, изнесување или објавување. 
Утврдување на степенот на нарушување на безбед-

носта на класифицираната информација треба да се 
спроведува од страна на експерти со професионално 
безбедносно и истражно искуство, кои се независни од 
лицата непосредно поврзани со настанатото нарушува-
ње на безбедноста на класифицираните информации. 

    
Член 50 

Доколку при утврдувањето на степенот на нарушу-
вање на безбедноста на класифицираната информација 
се утврди дека нарушувањето на безбедноста на ин-
формацијата не предизвикало штетни последици, 
функционерот кој раководи со органот надлежен за за-
штита на таа информација, може да одлучи да се запре 
понатамошното  утврдување на нарушувањето на без-
бедноста на информацијата.  
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Доколку при утврдувањето на степенот на нарушу-
вање на безбедноста на странска класифицирана ин-
формација се утврди дека нарушувањето на безбедно-
ста на информацијата не предизвикало штетни после-
дици, функционерот кој раководи со органот надлежен 
за заштита на таа информација, може да одлучи да се 
запре понатамошното утврдување на нарушувањето на 
безбедноста на информацијата и без  писмено известу-
вање за запирање до странскиот орган надлежен за за-
штита на класифицираната информација чија безбед-
ност е нарушена.  
За нарушување на безбедноста на странска класи-

фицирана информација се известува Дирекцијата и 
странскиот орган надлежен за заштита на класифици-
раната информација чија безбедност е нарушена.  

 
Член 51 

 Во случај на нарушување на безбедноста на стран-
ски информации класифицирани со степенот ,,И� нема 
потреба за известување на странскиот орган надлежен 
за заштита на тие класифицирани информации, освен 
ако се работи за разузнавачки активности. 

 
Член 52 

За нарушување на безбедноста едновремено се из-
вестува и создавачот на класифицираната информаци-
ја. Доколку тој не е познат, или доколку е тешко тој да 
се утврди, обврската за негово известување се пренесу-
ва на функционерот кој раководи со органот надлежен 
за заштитата на класифицираната информација чија 
безбедност е нарушена, односно на Дирекцијата. 

  
Член 53 

Во првиот извештај за нарушување на безбедноста 
на класифицираната информација се даваат податоци за:   

- видот и формата на информацијата, степенот на 
нејзината класификација, називот на органот што ја 
создал информацијата, деловодниот број и датум, озна-
ката и бројот на копијата, темата на која се однесува и 
делокругот; 

- кус опис на околностите под кои настанало нару-
шување на безбедноста, датумот на нарушувањето на 
безбедноста, периодот во кој што информацијата била 
изложена на откривање и, ако е познато, бројот и/или 
категоријата на неовластените лица кои имале или мо-
желе да имаат пристап  до класифицираната информа-
ција, како и 

- дали создавачот е информиран за нарушувањето 
на безбедноста. 
Другите извештаи се испраќаат согласно динамика 

која го следи развојот на настаните. 
 

Член 54 
Доставување на конечниот извештај за нарушува-

њето на безбедноста на класифицираната информација 
до функционерот кој раководи со органот надлежен за 
заштита на класифицираната информација чија безбед-
ност е нарушена, односно, до Дирекцијата и преку неа 
до странскиот орган  надлежен за заштита на тие кла-
сифицирани информации, се врши најдоцна 90 дена од 
поднесувањето на првиот извештај.  

 
Член 55 

Известувањето на создавачот на класифицираната 
информација за нејзино неовластено изнесување, обја-
вување и нарушување на безбедноста е целисходно за-
ради овозможување на проценка на  настанатата штета 
од негова страна и за преземање на потребни или воо-
бичаени активности за намалување на ефектите од 
штетата. 

Извештајот за проценката на видот и висината на 
штетата и за преземените активности и мерки за нејзи-
но ублажување или намалување, се доставува до функ-
ционерот кој раководи со органот надлежен за зашти-
тата на класифицираната информација чија безбедност 
е нарушена, односно, до Дирекцијата и преку неа до 
странскиот орган  надлежен за заштита на таа класифи-
цирана информација.  

Член 56 
Кога конечниот извештај од истрагата покажува де-

ка класифициран документ е неповратно изгубен и де-
ка не предизвикал никакви штетни последици, од стра-
на на функционерот кој раководи со органот надлежен 
за заштитата на класифицираната информација, однос-
но од странскиот орган надлежен за заштита на класи-
фицираната информација чија безбедност е нарушена,  
може да не се бара  одговорност на лицата одговорни 
за безбедноста на таа класифицирана информација. 

 
Член 57 

Обрасците број 1, 2, 3, 4 и 5 се приложени кон оваа 
уредба и се нејзин составен дел. 

 
X. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 58 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и

 
        Бр. 23-2896/1                  Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година         на Владата на Република 

        Скопје                          Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1532. 
Врз основа на член 30 од Законот за класифицирани 

информации (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 9/2004), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на ден 16.11.2004 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЛИЦА КОРИСНИЦИ  
НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат мерките и активности-
те за  безбедност на лица корисници на класифицирани 
информации.   

Член 2 
Во државните органи, организации, институции или 

други правни лица во кои се ракува со класифицирани 
информации (во натамошниот текст: органи во кои се 
ракува со класифицирани информации) мерките и 
активностите кои се преземаат за безбедност на лицата 
корисници на класифицирани информации го опфаќаат 
следното: определување на овластени лица за работа и 
постапување со класифицирани информации; одговорно 
постапување со класифицираните информации; безбед-
носна проверка; издавање на безбедносен сертификат; 
издавање на дозвола за пристап до класифицирани ин-
формации и проверка и оценување на способноста за по-
стапување со класифицирани информации. 

 
Член 3 

Во органите во кои се ракува со класифицирани ин-
формации, во зависност од потребите и со цел за ефи-
касно и координирано извршување на правата и обвр-
ските кои за нив произлегуваат од Законот за класифи-
цирани информации, можат да се определат едно или 
повеќе овластени лица од  член 61 став 3 од Законот. 
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Овластените лица од ставот 1 од овој член ги опре-
делува функционерот кој раководи со органот.  

 
Член 4 

Во органите во кои се ракува со класифицирани ин-
формации се определуваат корисници на класифицира-
ни информации.  
Листата на корисници на класифицирани информа-

ции од страна на органите од ставот 1 на овој член се до-
ставува до Дирекцијата за безбедност на класифицирани 
информации (во натамошниот текст: Дирекција). 

 
Член 5 

При постапување со класифицирани информации 
корисникот на класифицираните информации треба: 

-да се грижи да не дојде до неовластен пристап до 
класифицираната информација; 

-да го известува овластеното лице во органот за 
случаите за неовластен пристап; 

-да го известува овластеното лице во органот за про-
мените на податоците од безбедносниот прашалник или 
за промената во условите за добивање на сертификат и 

-да го известува овластеното лице за добиените кла-
сифицирани информации од трети лица.  

 
Член 6 

Постапката за добивање на безбедносен сертификат 
започнува со барањето за издавање на безбедносен сер-
тификат кое го поднесува органот во кој се ракува со 
класифицирани информации или физичко лице до Ди-
рекцијата. 
Кон барањето се приложува пополнетиот безбедно-

сен прашалник за соодветен безбедносен степен, кра-
тка биографија со податоци за образованието и профе-
сионалната кариера и соодветна документација со која 
се докажува: 

-идентитетот и возраста на лицето за кое се бара 
сертификат (лична карта или патна исправа); 

-државјанство на Република Македонија или др-
жавјанства на други држави; 

-деловната способност на лицето (уверение од над-
лежен суд).  

Член 7 
Идентитетот, возраста, државјанството и деловната 

способност на лицето за кое се бара издавање на безбед-
носен сертификат, се утврдува од страна на Дирекцијата 
врз основа на приложените документи кон барањето.  
Постоењето на безбедносен ризик за лицето за кое 

се бара издавање на соодветен безбедносен сертифи-
кат, се утврдува од страна на Дирекцијата врз основа 
на спроведена оперативна безбедносна проверка : 

-само за кандидатот, за проверки од прв степен; 
-за кандидатот, неговите деца и брачниот другар, за 

проверки од втор степен; 
-за кандидатот, неговите деца, брачниот другар, ро-

дителите и за другите лица со кои тој живее во иста се-
мејна заедница, за проверките од трет степен.  
За безбедносните проверките од втор и трет степен, 

доколку се утврди потреба, за лицето ќе се побара мис-
лење од надлежна лекарска омисија. к

 
Член 8 

Дирекцијата, пред издавањето на безбедносниот 
сертификат, може да ги побара на увид документите од 
оперативната безбедносна проверка.  
Од страна на надлежните служби во најкраток рок 

се доставуваат бараните документи до Дирекцијата, ко-
ја п  извршениот увид ги враќа на надлежните служби.  о 

Член 9 
За лицата кои имаат двојно државјанство, пред из-

давањето на безбедносниот сертификат Дирекцијата, 
по потреба, ќе побара податоци од надлежните органи 
на странската држава чие државјанство има лицето. 

Член 10 
При оценката за постоење на безбедносен ризик за 

лицето за кое се бара издавање на безбедносен серти-
фикат, се проверува дали: 

-сторило или се обидело да стори, самостојно или 
заедно со други лица, некое од кривичните дела содр-
жани во Глава 28 од Кривичниот законик на Република 
Македонија;  

-соработувало или сеуште соработува со разузнава-
чи, меѓународни терористи, саботери или лица за кои 
постои сомневање дека се во врска со странски разуз-
навачки служби или организации кои би можеле да ја 
загрозат безбедноста на Република Македонија, освен 
во случаи кога е тоа во функција на службената долж-
ност на лицето; 

-било или е член на организација или било или е 
приврзаник на организација која насилно, со субвер-
зивни средства или на друг противзаконски начин дејс-
твува против безбедноста на Република Македонија; 

-намерно задржувало, погрешно интерпретирало 
или фалсификувало информации од важност за безбед-
носта и одбраната на државата, или намерно дало не-
точни податоци во безбедносниот прашалник или при 
разговорот со овластени лица; 

-има сериозни финансиски тешкотии или брзо се 
збогатило;  

-постои зависност од алкохол, дрога и/или други 
психотропни супстанции; 

-било или е инволвирано во активности кои можат 
да доведат до ризик за попуштање на лицето пред уце-
на или насилство; 

-лицето преку постапки демонстрирало нечесност, 
нелојалност, недоверба или индискретност; 

-се обидело или презело неовластени активности во 
однос на комуникациските и информатичките системи; 

-боледувало или боледува од болести или ментал-
ни/емоционални состојби што можат да предизвикаат 
неправилности во проценувањето и да претставуваат 
ненамерен потенцијален ризик за безбедноста  и 

-е способно да го издржи притисокот на роднините 
или блиските соработници за оддавање на класифици-
рани информации на странски разузнувачки служби и 
организации, терористички групи или други слични ор-
ганизации или лица кои можат да ја загрозат безбедно-
ста на Република Македонија. 

 
Член 11 

При издавање на прв безбедносен сертификат, при 
оценката за постоење безбедносен ризик особено ќе се 
имаат во предвид следните информации: 
а) дали при користење на информации класифици-

рани со степен �ИНТЕРНО� овластеното лице го ин-
формирало корисникот за обврската за заштита на кла-
сифицираните информации, при што корисникот по-
полнува соодветен безбедносен прашалник и потпишу-
ва изјава дека е запознат со прописите кои се однесува-
ат на работата со класифицирани информации;  
б) дали при користење на информации класифици-

рани со степен �ДОВЕРЛИВО� и ,,СТРОГО ДОВЕР-
ЛИВО� покрај пополнетиот прашалник и потпишаната 
изјава, е спроведена и оперативна проверка за безбед-
носниот ризик што ги опфаќа последните пет години, 
или, доколку тој рок е покус, од 18-тата година на жи-
вотот на корисникот до моментот на проверката и да 
има податоци за:  

-идентитетот на лицата - проверени во матичната 
евиденција;  

-државјанскиот статус, поранешен и сегашен;  
-проверка во казнената евиденција на надлежниот суд;  
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в) дали при користење на информации класифици-
рани со степен ,,ДРЖАВНА ТАЈНА� е спроведена про-
верка на безбедносниот ризик  што ги опфаќа послед-
ните десет години, или, доколку тој рок е покус, од 18-
та година на животот на лицето до моментот на про-
верката и да има податоци за:  

-идентитетот на лицата - проверени во матичната 
евиденција;  

-државјанскиот статус, поранешен и сегашен;  
-проверка во казнената евиденција на надлежниот суд; 
-финансиската состојба на лицето од која може да 

се процени евентуалната попустливост на притисок за-
ради сериозни финансиски тешкотии, или од која може 
да се открие брзо збогатување;  

-за образованието и образовните установи во кои се 
школувало лицето; 

-тековното и поранешните вработувања, за да се 
процени ефикасноста и лојалноста како вработен;  

-за отслужувањето на воениот рок на лицето и 
активностите за време на служењето,  сврзани со кла-
сифицирани информации;  

-спроведено интервју, во случаи кога почетните про-
верки укажуваат на неповолни информации за лицето; 

-спроведени дополнителни разговори и со други 3 
лица, посочени од лицето, кои можат да дадат обје-
ктивна оценка, доколку при проверката се појават нега-
тивни информации и 

-спроведени дополнителни проверки кои треба да 
ги откријат сите релевантни информации за лицето, за 
да се потврди или отфрли претходно добиената нега-
тивна информација. 

 
Член 12 

Доколку се изврши предвремена безбедносна про-
верка и се издаде нов безбедносен сертификат, преста-
нува важноста на претходно издадениот безбедносен 
сертификат. 

 
Член 13 

Врз основа на безбедносен сертификат за пристап 
до класифицирани информации на Република Македо-
нија може да се издаде и безбедносен сертификат за 
пристап до странски класифицирани информации, при 
што се врши дополнителна безбедносна проверка за 
лицето во која  се испитува дали тоа имало евентуални 
активности против интересите на странската земја или 
меѓународната организација за користење на чии  кла-
сифицирани информации се бара издавање на  безбед-
носен сертификат.  

 
Член 14 

Кога некое лице, заради добивање функција или из-
вршување на итна и неодложна службена задача има 
потреба од безбедносен сертификат со повисок степен, 
таков безбедносен сертификат може да му биде изда-
ден, со важност до 6 месеци,  доколку: 

-лицето веќе поседува безбедносен сертификат од 
понизок степен; 

-веќе е покрената постапка за издавање на соодве-
тен безбедносен сертификат; 

-од дотогаш извршените проверки нема сознанија 
за евентуални прекршувања на безбедносните прописи.   

 
Член 15 

Во оправдани случаи може да се дозволи еднокра-
тен пристап до информации класифицирани за еден 
степен повисоко од степенот на  безбедносниот серти-
фикат кој лицето веќе го поседува ако:  

-активноста за која е потребен пристапот до класи-
фицирани информации е образложена во писмена фор-
ма од функционерот кој  раководи со органот во кој е 
вработено лицето;  

-лицето веќе има  безбедносен сертификат;  
-не постојат сознанија кои укажуваат на прекршу-

вање на безбедносните прописи во дотогашното одне-
сување на лицето.  

 
Член 16 

Куририте кои се ангажирани за пренос на информа-
ции класифицирани со степен �ДОВЕРЛИВО� и пови-
соко, треба да имаат безбедносен сертификат со степен 
соодветен на степенот на класифицираните информа-
ции кои ги пренесуваат.   
Чуварите ангажирани за пренос на информации 

класифицирани со степен �ДОВЕРЛИВО� и повисоко 
треба да имаат безбедносен сертификат со степен нај-
малку �СТРОГО ДОВЕРЛИВО�.  
Куририте и чуварите треба да бидат запознаени со 

безбедносните процедури за ракување со класифицира-
ни информации, да добијат инструкции за нивните за-
долженија и за тоа како да ги чуваат класифицираните 
информации кои им се доверени. 

 
Член 17 

Овластеното лице во органот, пред врачувањето на 
безбедносниот сертификат, го информира лицето за 
правата и обврските при ракување и чување на класи-
фицираните информации, согласно Законот за класи-
фицирани информации, ратификуваните меѓународни 
договори и другите подзаконски прописи. 
Најмалку еднаш во текот на календарската година, 

овластеното лице одново ќе го информира корисникот, 
кој веќе поседува безбедносен сертификат, за правата и 
обврските при ракување и чување на класифицираните 
информации. 
Доколку за некое лице престане потребата за раку-

вање со класифицирани информации, овластеното лице 
треба да го информира за обврските за чување на кла-
сифицираните информации  со кои дотогаш ракувал и 
тоа до престанокот на класификацијата на тие инфор-
мации или до писменото известување дека информаци-
јата е декласифицирана. 

 
Член 18 

За издавање на дозвола за пристап до класифицира-
ни информации потребно е да бидат исполнети следни-
те услови: 

-да е поднесено барање до Дирекцијата за издавање 
на дозвола за пристап до класифицирани информации; 

-лицето за кое се бара издавање на дозвола да посе-
дува безбедносен сертификат издаден од надлежен ор-
ган на странска држава за пристап до класифицирани 
информации со степен соодветен на степенот на класи-
фицираните информации за кои се бара дозволата и 

-Република Македонија со странската држава, чиј 
државјанин е лицето за кое се бара издавање на дозво-
лата, да има потпишано договор за заштита на класи-
фицирани информации.  

 
Член 19 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Бр. 23-3952/1                    Заменик на претседателот  

16 ноември 2004 година        на Владата на Република  
     Скопје                            Македонија, 
                          Радмила Шекеринска, с.р. 
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1533. 
Врз основа на член 63, став 4 од Законот за класифи-

цирани информации (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 9/04), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА РЕГИСТРИ 
И КОНТРОЛНИ ТОЧКИ  ВО МИНИСТЕРСТВАТА, 
ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И  

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
Член 1 

Со оваа одлука се определува бројот на регистрите 
и контролните точки во министерствата, органите на 
државната управа и другите државни органи за зашти-
та на класифицирани информации разменети помеѓу 
Република Македонија и странска држава или меѓуна-
родна организација. 

 
Член 2 

По еден регистар на Дирекцијата за безбедност на 
класифицирани информации се определува во следни-
те државни органи: 

- Претседател на Република Македонија; 
- Влада на Република Македонија; 
- Министерство за одбрана; 
- Министерство за внатрешни работи; 
- Министерство за надворешни работи; 
- Агенција за разузнавање; 
- Генералштаб на Армијата на Република Македо-

нија; 
- Постојана Мисија на Република Македонија при 

Европската Унија во Брисел, Белгија; 
- Постојана Мисија на Република Македонија при 

НАТО во Брисел, Белгија (воен дел); 
- Канцеларија за врски на Република Македонија 

при Координативната ќелија на Партнерството за мир 
при Врховната команда на сојузничките сили во Евро-
па во Монс, Белгија; 

 По една контролна точка на Дирекцијата за безбед-
ност на класифицирани информации се определува во 
следните државни органи: 

- Министерство за правда; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за економија; 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство; 
- Министерство за здравство; 
- Министерство за образование и наука; 
- Министерство за транспорт и врски; 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање; 
- Државен завод за статистика; и 
- Постојана Мисија на Република Македонија при 

НА О во Брисел, Белгија (политички дел). Т
 

Член 3 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, по-

дрегистрите и контролните точки на Националниот без-
бедносен авторитет на Република Македонија во НАТО 
контекст востановени пред денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука, продолжуваат да работат како реги-
стри и контролни точки на Дирекцијата за безбедност на 
кла ифицирани информации согласно оваа одлука. с

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 23-2894/1                Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година       на Владата на Република  
              Скопје                   Македонија, 

 Радмила Шекеринска, с.р. 

1534. 
Врз основа  на член 11, став 1, точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 
2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА  ПРОГРАМА ЗА 2004 ГОДИНА НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРА-
ЌАЈ  �МАКЕДОНСКА ПОШТА� Ц.О.  - СКОПЈЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Инвестиционата програма за 2004 година на Јавното 
претпријатие за поштенски сообраќај �Македонска по-
шта� ц.о. - Скопје, бр. 03-1146/1 од 09.02.2004 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 09.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот  на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
       Бр. 23-2538/3                    Заменик на претседателот 
 16 ноември 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1535. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕТО 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ 
СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА� Ц.О. � СКОПЈЕ 
А ПЕРИОД ОД 1.01.2003 ГОДИНА ДО 31.12.2003 ГОДИНА З

 
1.Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за покривање на загубата од работе-
њето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај 
�Македонска пошта� ц.о. � Скопје за периодот од 
1.01.2003 година до 31.12.2003 година, бр. 03-1625/1 од 
23.02.2004 година, донесена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
23.02.2004 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
       Бр. 23-2538/4                   Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година        на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                          Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1536. 
Врз основа  на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 
2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2003 ГО-
ДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА�  

Ц.О. - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Годишната сметка и Извештајот за работењето за  
2003 година на Јавното претпријатие за поштенски 
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сообраќај �Македонска пошта� ц.о. - Скопје, бр. 03-
1626/1 од 23.02.2004 година, усвоени од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 23.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот  на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
       Бр. 23-2538/2                  Заменик на претседателот 
 16 ноември 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1537. 
Врз основа  на член 34, став 1 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2004 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 85/03) и 
член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И 
ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 2004 ГОДИНА 
 

1. Во Одлуката за распределба на средства за из-
градба на водоводи и третман на отпадни води во Ре-
публика Македонија во 2004 година(�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 52/04), во точката 1: 
Општина Дебар зборовите: 
�с. Џепчиште�, се заменуваат со зборовите: �с. Џе-

пиште�  
 Општина Росоман зборовите: 
�-За реконструкција и санација на водоснабдителен 

систем за водоснабдување на населено место Палику-
ра�, се заменуваат со зборовите: �-За реконструкција на 
дистрибутивна водоводна мрежа за водоснабдување на 
населено место Сирково� 
Општина Злетово зборовите: 
�-За изградба на фекална канализација во населено 

место Древено                                                1000000,00� 
се заменуваат со зборовите:     
�-За изградба на фекална канализација во населено 

место Древено                                                    400000,00 
�- За изградба на резервоар во населено место Рата-

вица за водоснабдување на населените места Трипатан-
ци, Ратавица и Драч                                           600000,00 
Општина Ѓорче Петров зборовите: -�фекална кана-

лизација М.З Дексион�, се заменуваат со зборовите: 
�атмосферска канализација-затворен атмосферски ко-
лектор во М.З Дексион�. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
       Бр. 23-4089/1                  Заменик на претседателот 
 16 ноември 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1538. 
Врз основа  член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на органите на 
државната власт во поглед на средствата во државна 
сопственост што тие ги користат и располагаат (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 61/02), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.11.2004 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖЕН ИМОТ-ПАТНИЧКО МОТОРНО 

ВОЗИЛО  
Член 1 

На Министерството за внатрешни работи му пре-
станува правото на користење на патничко моторно во-
зило марка �KRAJSLER STRATUS� 2.5, со регистарски 
број 100-008, број на шасија 1C3EMV6H4YN297666, 
број на мотор YN297666, година на производство 2000, 
сила на мотор 120 KW, работна зафатнина на моторот 
2497 см3, места за седење 5, боја на каросерија-бела, 
форма на каросерија-лимузина, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 
Имотот опишан во став 1 на овој член  се дава на 

користење на Уставниот суд на Република Македонија. 
 

Член 2 
Правото на користење на патничкото моторно 

возило од членот 1 на оваа одлука се пренесува без 
над месток. о 

Член 3 
Примопредавањето на патничкото моторно возило 

опишано во членот 1 од Одлуката, ќе се изврши помеѓу 
претставници на Министерството за внатрешни работи 
и Уставниот суд на Република Македонија. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-4017/1                  Заменик на претседателот 
 16 ноември 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1539. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА 
КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
предметниот движен имот � канцелариска опрема на 
Државниот завод за статистика. 
Правото на користење на предметниот движен имот 

се дава на користење на Државниот архив на Републи-
ка Македонија и тоа: 

- 4 работни маси и 
-  1 плакар. 

Член 2 
Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа 

одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод 
за статистика и Државниот архив на Република Маке-
донија во рок од петнаесет дена од денот на влегување-
то в  сила на оваа одлука. о

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 23-4018/1                   Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година         на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                          Радмила Шекеринска, с.р. 
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1540. 
Врз основа  член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на органите на 
државна власт во поглед на средствата во државна 
сопственост што тие ги користат и располагаат (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 61/02), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

На Министерството за финансии му престанува пра-
вото на користење на дел од недвижен имот и тоа: дел од 
објект што се наоѓа на ул. �Маршал Тито� бр. 1, влез 2, 
кат 02 (поткровје) лоциран на КП бр. 5364, КО Неготино, 
со простории: С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7, С-8, С-9, Х-1, 
Х-2, Х-3, WC-1 И W-2,  со вкупна површина од 174,29 м2, 
сопственост на Република Македонија, согласно скицата 
со податоци за зградата и посебните делови каде што се 
прикажани внатрешните површини на предметните 
простории, која е составен дел на оваа одлука. 
Имотот од став 1 од член 1 се дава на користење на 

Ми истерството за внатрешни работи. н
 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од 

чле от 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок. н
 

Член 3 
Примопредавањето на недвижниот имот опишан во 

членот 1 од Одлуката, ќе се изврши помеѓу претстав-
ници на Министерството за финансии и Министерство-
то з  внатрешни работи. а

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
акедонија�. М

 
       Бр. 23-4049/1                  Заменик на претседателот 
 16 ноември 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________  
1541. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА 
КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
предметниот движен имот � канцелариска опрема на 
Државниот завод за статистика. 
Правото на користење на предметниот движен имот 

се дава на користење на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија � Центар за вработување Скопје 
и тоа: 

- 10 работни маси и 
- 5 плакари. 

Член 2 
Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа 

одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод 
за статистика и Агенцијата на Република Македонија � 
Центар за вработување Скопје во рок од петнаесет дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
       Бр. 23-4018/3                   Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година         на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                          Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1542. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА 
КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
предметниот движен имот � канцелариска опрема на 
Државниот завод за статистика. 
Правото на користење на предметниот движен имот 

се дава на користење на Министерството за правда и тоа: 
- 49 работни маси и 
- 95 плакари 
-  52 столови. 

Член 2 
Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа 

одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод 
за статистика и Министерството за правда во рок од 
петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

       Бр. 23-4018/4                   Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година         на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                          Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1543. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА 
КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува правото на користење на 
предметниот движен имот � канцелариска опрема на 
Државниот завод за статистика. 
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Правото на користење на предметниот движен имот 
се дава на користење на Службата за општи и заеднич-
ки работи и тоа: 

- 2 работни маси и 
- 2 плакара. 

 
Член 2 

Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа 
одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод 
за статистика и Службата за општи и заеднички работи 
во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 23-4018/2                   Заменик на претседателот 
16 ноември 2004 година         на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                          Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1544. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 3 ноември 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Законот за надоместоците на сведо-

ците, вештаците и толкувачите во управната постапка 
(�Службен весник на СРМ� бр. 19/1966). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 78/2004 од 8 јули 2004 година по поднесена 
иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на актот означен во 
точката 1 од оваа одлука поради тоа што основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Законот за надо-
местоците на сведоците, вештаците и толкувачите во 
управната постапка е донесен од Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на заедничката сед-
ница на Републичкиот собор и Организационо-поли-
тичкиот собор одржана на ден 16 јуни 1966 година. 
Истиот е објавен во �Службен весник на СРМ� бр. 
19/1966 од 17 јуни 1966 година, а влегол во сила осми-
от ден од денот на објавувањето. 
Оспорениот закон содржи 23 (дваесет и три) члена, 

кои се поместени во три глави, од кои I (првата) ги ре-
гулира општите одредби, II (втората) прашањата за на-
доместоците на сведоците, вештаците и толкувачите и 
III (третата) ја содржи завршната одредба. 

5. Според член 8 алинеја 3 од Уставот на Република 
Македонија темелна вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија е владеењето на правото. 
Принципот на владеење на правото и правната др-

жава се два носечки принципи на уставниот поредок. 
Со појавата на пишаните устави се втемелуваат овие 
два принципи како основни начела на уставниот поре-
док. Оттука, утврдувањето на владеењето на правото 
како основна темелна вредност на уставниот поредок 
на Република Македонија значи прифаќање на принци-
пите на модерниот конституционализам. Владеењето 
на правото и на правната држава не оставаат простор за 
нивно одделување и на теориски и на практичен план. 

Воспоставувањето на правен поредок на државата е 
цивилизациска вредност така што владеењето на пра-
вото како една од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија, истовремено значи 
конституирање на поредок каде што правото ќе биде 
основ за дејствување на сите и секого, вклучувајќи ја и 
државата. 
Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 

Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон, а 
според ставот 2 на овој член, секој е должен да го по-
читува Уставот и законите. 
Според член 6 од Уставниот закон за спроведување 

на Уставот на Република Македонија прогласен на 17 
ноември 1991 година, законите што не се во согласност 
со одредбите на Уставот на Република Македонија ќе 
се усогласат во рок од една година од денот на прогла-
сувањето на Уставот. 
Тргнувајќи од наведените уставни одредби, како и 

времето на донесување на сега оспорениот закон (1966 
година) и општествените услови во кои истиот е доне-
сен, а притоа имајќи ја во вид еволуцијата на општес-
твените односи и обврската за усогласување на истиот 
со одредбите од Уставот во рок од една година од де-
нот на прогласувањето на Уставот, Судот утврди дека 
оспорениот закон не е во согласност со Уставот на Ре-
публика Македонија. Имено, имајќи го во вид фактот 
дека во Република Македонија се вградуваат нови 
вредносни принципи и нова организациона поставе-
ност на органите на управата, логично се наметнува 
потребата од усогласување на оспорениот закон со 
одредбите на Уставот, бидејќи оспорениот закон е до-
несен во период на федеративно уредена заедница, ко-
га владееле други вредности на социјалистичкото оп-
штество. Со оглед на тоа, Законот содржи низа одред-
би со суштински и терминолошки неусогласености во 
однос на Уставот.  
Тргнувајќи од горенаведените факти, Судот оцени 

дека сега оспорениот закон со сите негови одредби не е 
адекватен на сегашните општествени односи и потреби 
на државата и истиот е во судир со постојните, втеме-
лени вредносни принципи, дотолку повеќе што содржи 
и терминолошки неусогласености, поради што истиот 
не е во согласност со Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судии-
те д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана 
Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Поло-
жани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У. бр. 78/2004                        Претседател  

3 ноември 2004 година    на Уставниот суд на Република 
      Скопје                               Македонија, 
                                 Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1545. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 3 ноември 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат Заклучоците на Владата на Репуб-

лика Македонија за исплата на надоместокот за одвоен 
живот од семејството, за превоз до и од работа и за за-
купнината на станови на вработените во органите на 
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државната управа, донесени на седниците одржани на 
13 јануари 2003 година и 17 февруари 2003 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 176/2003 и У. бр. 9/2004 од 15 септември 2004 
година по повод иницијативите поднесени од Синдикатот 
на работниците од управата, правосудството и општестве-
ните организации и здруженија на граѓаните на Републи-
ка Македонија - УПОЗ Скопје, Ваит Пајковски од с. Жи-
ровница и Камбер Камбероски од с. Горно Косоврасти 
поведе постапка за оценување на уставноста на Заклучо-
ците на Владата на Република Македонија означени во 
точката 1 од оваа одлука поради тоа што основано се по-
стави прашањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Владата на Ре-
публика Македонија на тринаесеттата седница одржана 
на 13 јануари 2003 година, во врска со воедначување 
на критериумите за исплата на трошоците (надоместо-
ците) за одвоен живот на семејството, за превоз до и од 
работа и закупнина на станови на вработените во орга-
ните на државната управа (освен за именуваните функ-
ционери од Владата и Собранието), заклучила од 1 фе-
вруари 2003 година да не се исплаќа ваков надоместок. 
Меѓутоа, на осумнаесеттата седница одржана на 17 

февруари 2003 година, Владата на Република Македо-
нија заклучила дека Заклучокот донесен на седницата 
одржана на 13 јануари 2003 година не се однесува на 
вработените од основното и средното образование, 
Министерството за внатрешни работи и Министерство-
то за одбрана и дека дополнително Министерството за 
финансии ќе го прецизира режимот на исплата на надо-
местокот за превоз до и од работно место на останати-
те корисници и единки-корисници на Буџетот на Ре-
публика Македонија. 
Според мислењето на Владата на Република Маке-

донија, овие заклучоци биле донесени поради опреде-
лени недоречености на членот 14 од Законот за извр-
шување на Буџетот на Република Македонија за 2003 
година. 
Инаку, од содржината на означените два заклучоци 

на Владата на Република Македонија произлегува дека 
тие и суштински и функционално се поврзани и прет-
ставуваат една целина, односно еден акт и дека оспоре-
ниот заклучок не  може да се третира, ниту разгледува 
како самостоен и независен акт од Заклучокот донесен 
на седницата на Владата на Република  Македонија, 
одржана на 13 јануари 2003 година, поради што Судот 
утврди дека предмет на уставносудска оцена треба да 
бидат двата заклучоци, а не само заклучокот што се ос-
порува со овие иницијативи. 

5. Судот на седницата, исто така утврди дека, сог-
ласно наведените заклучоци на Владата на Република 
Македонија, на сите вработени во Министерството за 
одбрана, Министерството за внатрешни работи и во ос-
новното и средното образование од страна на Мини-
стерството за финансии им се исплатува надоместок за 
превоз до и од работното место во висина на стварните 
трошоци, а истовремено во 2004 година овој надоме-
сток во висина на стварните трошоци им се исплатува 
и на сите избрани и именувани раководни работници 
од Владата и Собранието на Република Македонија. На 
вработените во останатите буџетски корисници и един-
ки - корисници надоместокот за превоз до и од работ-
ното место им се исплатувал во износ од 900,00 денари 
поради ограничените средства во Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2004 година. 

Од наведеното произлегува дека овие заклучоци на 
Владата на Република Македонија се уште се примену-
ваат, односно дека нивната примена продолжила и по 
донесувањето на Законот за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2004 година. 

6. Во членот 8 од Уставот на Република Македони-
ја, како темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, меѓу другите, се утврдени прин-
ципот на владеењето на правото, како и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 
Според членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните на Ре-

публика Македонија се еднакви пред Уставот и законите. 
Според членот 32 став 5 од Уставот, остварувањето 

на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори, а според чле-
нот 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална 
сигурност и социјално осигурување утврдени, исто та-
ка, со закон и со колективен договор. 
Согласно членот 88 од Уставот, носител на изврш-

ната власт во Република Македонија е Владата на Ре-
публика Македонија, која своите права и должности ги 
врши врз основа и во рамките на Уставот и законите. 
Меѓу надлежностите на Владата на Република Ма-

кедонија утврдени во членот 91 од Уставот спаѓа и неј-
зиното право да донесува уредби и други прописи за 
извршување на законите (алинеја 5 на членот 91 од 
Уставот). 
Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се ра-

боти за уредба, туку за заклучоци на Владата на Репуб-
лика Македонија пред Судот најнапред се постави пра-
шањето дали означените заклучоци на Владата на Ре-
публика Македонија по својата форма и содржина 
претставуваат прописи во смисла на членот 91 алинеја 
5 или членот 110 алинеја 2 од Уставот на Република 
Македонија за чија уставност и законитост е надлежен 
да одлучува Уставниот суд. При одговорот на ова пра-
шање се имаше предвид членот 35 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) во кој е 
утврдено дека за извршување на законите, освен уред-
би со законска сила и уредби (кои се уставна категори-
ја), Владата донесува и одлуки, упатства, програми, ре-
шенија и заклучоци. 
Според членот 36 став 7 од Законот, Владата со зак-

лучок зазема ставови по прашањата што ги претресува-
ла на седница, утврдува мислење по предлозите на за-
кони и други прописи и по материјали што до Собра-
нието ги поднеле други овластени предлагачи, одлучу-
ва за определени прашања на внатрешната организаци-
ја и односи на Владата, ги определува задачите на ми-
нистерствата и органите на државната управа и задачи-
те на своите служби и зазема ставови за прашања од 
своја надлежност. 
Она што не е уредено во Законот, туку во Деловни-

кот за работа на Владата на Република Македонија е 
прашањето за објавување на актите на Владата на Ре-
публика Македонија. Така, според членот 98 од Делов-
никот, уредбите, одлуките и упатствата на Владата се 
објавуваат во �Службен весник на Република Македо-
нија�. Решенијата се објавуваат во �Службен весник на 
Република Македонија� доколку така одлучи Владата. 
Владата може да одлучи да се објават и определени 
програми и заклучоци. 
Наведените деловнички одредби, наспроти Законот 

за Владата на Република Македонија, прават веќе јасна 
дистинкција на прописите од другите акти што ги до-
несува Владата на Република Македонија во остварува-
њето на нејзините права и должности утврдени со 
Уставот и со законите и тоа во однос на нивното обја-
вување. 
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Оттука, ако се има предвид природата на прашања-
та за кои Владата на Република Македонија согласно 
Законот и Деловникот може да донесе заклучок, како и 
тоа дека заклучоците не подлежат на уставната обврска 
за објавување во �Службен весник на Република Маке-
донија�, произлегува дека тие ниту по содржина, ни по 
форма не претставуваат прописи во смисла на членови-
те 91 алинеја 5, 52 и 110 алинеја 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија. 
Затоа, доколку означените заклучоци на Владата на 

Република Македонија се разгледуваат во контекст на 
изнесеното произлегува дека тие не ги содржат фор-
малните елементи карактеристични за секој пропис, па 
затоа гледано од формално-правен аспект не претста-
вуваат пропис во смисла на напред означените уставни 
одредби. 
Меѓутоа, имајќи ја предвид содржината на означе-

ните заклучоци на Владата на Република Македонија, 
односно видот на прашањата за кои таа одлучувала со 
овие заклучоци, Судот утврди дека правото на надоме-
сток за превоз до и од работа на вработените во орга-
ните на државната власт и во јавните установи корис-
ници и единки - корисници на средствата од Буџетот 
на Република Македонија, како едно од правата за кои 
се однесуваат заклучоците на Владата на Република 
Македонија, беше уредено во членот 14 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2003 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/2003), кој што важеше во времето кога се 
донесени овие заклучоци на Владата на Република Ма-
кедонија. 
Имено, во членот 14 став 1 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 годи-
на беше утврдено дека надоместокот за превоз до и од 
работно место, по претходно дадена писмена изјава, се 
исплатува само на вработените чие место на живеење е 
оддалечено над 2,5 км. од работното место, но не пове-
ќе од 900,00 денари месечно, кој се исплатува по прет-
ходно доставени списоци од корисниците и единките 
корисници на средствата од Буџетот до Министерство-
то за финансии - Сектор за буџети и фондови. 
Во ставот 2 на овој член од Законот беше утврдено 

дека на вработените на кои во извршувањето на работи-
те од нивното работно место им е неопходно користење 
на превоз, им припаѓа надоместок во висина на стварни-
те трошоци, а според ставот 3 на истиот член во случаи-
те каде што не постои јавен превоз, односно доколку на-
лага потребата на службата на вработените им следува 
надоместок во висина на стварните трошоци. 
Според ставот 4 на истиот член од наведениот за-

кон, на раководните работници и раководните државни 
службеници именувани од Владата на Република Ма-
кедонија кај буџетските корисници, кои живеат во ед-
на, а работат во друга општина под определени услови 
им следуваше надоместок за превоз, исто така, во виси-
на на стварните трошоци за превоз за најевтиното пре-
возно средство од јавниот сообраќај. 
Со одлука на Уставниот суд на Република Македо-

нија У. бр. 151/2003 и У. бр. 173/2003 од 17 декември 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
28/2003) укинат е член 14 став 4 во делот �од Владата 
на Република Македонија� од тој закон. 
Во членот 12 став 2 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2004 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
85/2003) утврдено е дека на вработените на кои во из-
вршувањето на работите од нивното работно место им 
е неопходно користење на превоз им припаѓа надоме-
сток во висина на вистинските трошоци. Во случаите 

каде што не постои јавен превоз, на вработените им 
следува надоместок во висина на вистинските трошоци 
за превоз. 
Освен правото на надоместок за превоз до и од ра-

ботно место, со закон е утврдено и уредено правото и 
на другите надоместоци на кои се однесуваат напред 
означените заклучоци на Владата на Република Маке-
донија (правото на надоместок на трошоци за одвоен 
живот и правото на надоместок за закупнина на стан). 
Така на пример, согласно член 52 став 2 од Законот за 
државните службеници (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 
17/2004 и 6/2004), државниот службеник, покрај други-
те надоместоци утврдени во овој член, има право и на 
надоместок на трошоците за одвоен живот од семејс-
твото чија висина секоја година се утврдува во Законот 
за извршување на Буџетот на Република Македонија. 
Понатаму, во членовите 11 и 12 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина беше регулирано правото на надоместок на тро-
шоците за одвоен живот од семејството на раководните 
работници и раководните државни службеници имену-
вани од Владата на Република Македонија кај буџет-
ските корисници, како и правото на надоместок за за-
купнина на стан на лицата на кои им следува право на 
користење на службен стан согласно со закон. Соод-
ветни одредби за наведените две права се содржани и 
во членовите 9 и 10 од Законот за извршување на Буџе-
тот на Република Македонија за 2004 година. 
Имајќи ги предвид наведените законски одредби, 

од една страна, како и содржината на означените зак-
лучоци на Владата на Република Македонија, од друга 
страна, несомнено произлегува дека со овие заклучоци 
Владата на Република Македонија одлучувала во врска 
со остварувањето на права од работен однос на врабо-
тените во државните органи и во јавните установи кои 
се корисници и единки - корисници на средствата од 
Буџетот на Република Македонија, а кои се веќе утвр-
дени со закон. Оттука, заклучоците на Владата на Ре-
публика Македонија и покрај тоа што не содржат фор-
мално - правни елементи на пропис поради што и не се 
објавени во �Службен весник на Република Македони-
ја�, по својата содржина и дејство според мислењето на 
Судот претставуваат пропис и се подобни за уставно 
судска оцена. Ова дотолку повеќе што тие се уште оп-
стојуваат во правниот поредок на Република Македо-
нија, односно се применуваат. 
Имено, од содржината на Заклучоците на Владата 

на Република Македонија јасно произлегува дека со 
нив само се утврдува на кои лица нема, а на кои ќе им 
се исплатува надоместок за одвоен живот, надоместок 
за закупнина на стан, како и до која висина ќе се испла-
тува надоместокот за превоз до и од работно место на 
вработените во одделни министерства и јавни устано-
ви. Тоа од друга страна значи дека со овие заклучоци 
не се врши доуредување, односно конкретно разрабо-
тување на ниедна законска одредба за нејзино извршу-
вање, туку Владата на Република Македонија фактички 
се впуштила во уредување на прашања кои по својот 
карактер според членот 32 став 5 од Уставот можат да 
бидат предмет на уредување само на закон и колекти-
вен договор, а не и на други прописи, какви што се по 
содржина и овие заклучоци. 
Со оглед на тоа што во конкретниот случај Владата 

на Република Македонија со означените заклучоци 
уредила прашања што се законска материја и кои како 
такви спаѓаат во надлежност на законодавната власт, 
Судот оцени дека тие не се во согласност со Уставот на 
Република Македонија. Ова од причини што согласно 
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уставната позиција на Владата на Република Македо-
нија, како носител на извршната власт, таа во рамките 
на нејзините права и должности утврдени со Устав и 
законите не може со свој пропис изворно да уредува 
односи и прашања што се законска материја, а уште 
помалку со свој пропис да уреди односи и прашања 
што се веќе уредени со закон и притоа да се менуваат 
или суспендираат одделни законски решенија во пог-
лед на субјектите, условите и обемот на правата утвр-
дени во тие законски одредби, како што е случај со 
овие заклучоци на Владата на Република Македонија. 
Имено, наместо со уредба или друг пропис да го 

уреди извршувањето на членот 14 став 2 и 3 од Законот 
за извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2003 година (а сега и на членот 12 став 2 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2004 година) Владата на Република Македонија поради 
определени нивни недоречености, како што самата на-
ведува во мислењето доставено до Судот, со овие зак-
лучоци на поинаков начин уредила прашања кои се ве-
ќе уредени со овие закони и на тој начин ги пречекори-
ла своите уставни и законски овластувања, истовреме-
но повредувајќи ги уставните принципи на владеењето 
на правото и поделбата на државната власт утврдени 
во членот 8 алинеја 3 и 4 од Уставот, како и членовите 
32 став 5, 34 и 35 став 1 од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судии-
те д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазаровска 
Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Положани, Игор 
Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У. бр. 176/2003 
 У. бр. 9/2004                           Претседател  

3 ноември 2004 година    на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                                 Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1546. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Могорче - Оп-
штина Ростуше. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Могорче, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-7300/1                               Директор, 

16 ноември 2004 година          Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1547. 
Врз основа на член 16 и член 64 став 1 точка 22 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 3/02, 
51/03, 85/03 и 40/04), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија донесе  

О Д Л У К А 
ЗА КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛИКВИДНОСТ 

ВО КРАЈНА ИНСТАНЦА 
 

I. Општи одредби 
 
1. Со оваа одлука, Народна банка на Република Ма-

кедонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги ре-
гулира условите и начинот за одобрување на краткоро-
чен кредит за ликвидност во крајна инстанца во денари 
(во натамошниот текст: кредит за ликвидност) и усло-
вите и начинот за негово враќање. 

2. Народна банка може да одобри кредит за ликвид-
ност на банка за која утврдила дека има ликвидносни 
проблеми, под услов банката да е солвентна.  

3. Банката која има ликвидносни проблеми е долж-
на пред да поднесе барање за користење на кредит за 
ликвидност, да ги искористи сите расположиви извори 
на ликвидни средства достапни на пазарот.  

4. Банката која има ликвидносни проблеми, при 
поднесувањето на барање за користење на кредит за 
ликвидност, доставува: 
а) Анализа на состојбата на банката во која задол-

жително треба да се содржани податоци за рочната 
структура на активата и пасивата, профитабилноста, 
адекватноста на капиталот и класификацијата на актив-
ните билансни и вонбилансни позиции според степенот 
на нивната ризичност; 
б) Причини за неликвидноста; 
в) Преземени активности согласно точка 3 од оваа 

одлука;  
г) Список на неоптоварени хартии од вредност кои 

можат да се пренесат во сопственост на Народна банка 
со судски или нотарски акт;  
д) План за решавање на ликвидносните проблеми; 
ѓ) План на прилив и одлив на средства кој ќе обез-

беди враќање на кредитот за ликвидност на денот на 
достасување. 
Народна банка за донесување на одлука за одобру-

вање на кредит за ликвидност може да побара и допол-
нителни податоци за состојбата на банката. 

 
II. Одобрување на кредит за ликвидност на банка  

со ликвидносни проблеми 
 
5. Народна банка одобрувањето на кредитот за ли-

квидност го врши  врз основа на пренос на сопственост 
и права кои произлегуваат од: 
а) благајнички записи на Народна банка; 
б) државни записи; 
в) обврзници издадени од Република Македонија; 
г) злато во трезорите на банките и на сметки кај 

странски комерцијални банки кое задоволува стандар-
ди за тргување на светските берзи; 
д) девизни депозити на сметки кај меѓународни фи-

нансиски институции и странски комерцијални банки; 
ѓ) меници, потврди за депозит, обврзници и други 

должнички хартии од вредност во конвертибилна 
странска валута издадени од странски држави и цен-
трални банки, меѓународни финансиски институции и 
странски комерцијални банки.  
Преносот на сопственоста и правата кои произлегу-

ваат од средствата од став 1 на оваа точка се врши врз 
основа на заверен судски или нотарски акт. 
Побарувањата од нерезиденти, по основ на точките 

г), д) и ѓ)  на став 1, се однесуваат на правни лица, ре-
зиденти на земји членки на OECD кои поседуваат една 
од двете највисоки оценки за краткорочен кредитен 
рејтинг од најмалку две меѓународно признати рејтинг 
агенции. 
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Хартиите од вредност и побарувањата согласно 
став 1 на оваа точка мораат да имаат подолг рок на до-
стасување од рокот на достасување на кредитот за ли-
квидност. 

6. Банката на која и се одобрува кредитот за ли-
квидност е должна до денот на одобрување на креди-
тот да ги преземе сите потребни активности за пренос 
на сопственоста на хартиите од вредност и побарува-
њата  согласно точка 5 став 1 и 2 од оваа одлука. Кори-
стењето на кредитот за ликвидност може да отпочне по 
извршениот пренос на сопственоста на хартиите од 
вредност и побарувањата во корист на Народна банка.  
По враќањето на кредитот за ликвидност согласно 

договорените услови на банката и се враќаат сопстве-
носта и правата на средствата согласно точка 5 од оваа 
одлука. 

7. Пренесените хартии од вредност и побарувања 
согласно точка 5 став 1 на оваа одлука, се проценуваат 
и утврдуваат по пазарна вредност која е основа за одре-
дување на можноста за користење на кредитот за ли-
квидност.  
Пазарната вредност на пренесените хартии од вред-

ност и побарувања  треба да покрие најмалку 105% од 
износот на кредитот во моментот на негово одобрување.  

8. Во услови кога пазарната вредност на пренесени-
те хартии од вредност и побарувањата ќе стане недо-
волна, поради намалување на нивната вредност под 
105% од износот на кредитот за ликвидност, банката 
по барање на Народна банка е должна во рок од 3 дена 
да изврши дополнителен пренос на хартии од вредност 
и побарувања или да врати дел од кредитот со цел да се 
усогласи со условот од точка 7 став 2 од оваа одлука. 

 
III. Одобрување на кредит за ликвидност  

во соработка со банки 
 
9. Народна банка може да одобри кредит за ликвид-

ност во соработка со банки, за банка со ликвидносни 
проблеми која ги исполнила условите од точка 2 и 3 од 
оваа одлука, а не располага со средства согласно точка 
5 од оваа одлука. 
Народна банка на банката соработник и одобрува 

кредит за ликвидност, која од средствата на добиениот 
кредит за ликвидност, во еднаков износ, одобрува ли-
квидносна позајмица на банка примател. 
Кредит за ликвидност , во смисла на став 1 од точка 

9 од оваа одлука, претставува кредит кој Народна бан-
ка го одобрува на банката соработник, а е наменет за 
банка примател која има ликвидносни проблеми. 
Ликвидносна позајмица претставува кредит кој бан-

ката соработник врз основа на кредитот за ликвидност 
го одобрува на банката примател.  
Банка соработник е банка која во соработка со На-

родна банка одобрува ликвидносна позајмица на банка-
та примател.     
Банка примател е солвентна банка која има ликвид-

носни проблеми и до Народна банка поднела барање за 
користење на кредит за ликвидност. 

10. Како обезбедување на ликвидносната позајми-
ца, банката соработник користи залог или преотстапу-
вање право на сопственост на хартии од вредност и ви-
соко рангирано портфолио на побарувања на банката 
примател. 
Високо рангирано портфолио се однесува на бони-

тетни побарувања на банката примател со просечна ри-
зична класификација на ниво на банкарскиот систем на 
Република Македонија според Централниот кредитен 
регистар во категорија А или Б. 

11. Висината на хартиите од вредност и високо ран-
гираното портфолио на побарувања на банката примател 
изнесува најмалку 133% од ликвидносната позајмица. 
Банката примател на ликвидносната позајмица е 

должна да го одржува сразмерот меѓу примената ли-
квидносна позајмица и вредноста на средствата кои се 
користат како обезбедување на ликвидносната позајми-
ца, најмалку во висина од 133%. 

12. Народна банка одобрува кредит за ликвидност 
во соработка со банки согласно став 1 точка 9, при што 
се обраќа до една или повеќе банки за соработка.  

 Во барањето за соработка Народна банка ги изве-
стува банките за: 

- целиот износ на кредитот за ликвидност; 
- периодот на кој се одобрува кредитот за ликвид-

ност;   
- портфолиото на хартии од вредност и други средс-

тва кои можат да послужат како обезбедување на кре-
дитот за ликвидност. 

13. Банките соработнички доставуваат понуда за 
учество во кредитот за ликвидност најдоцна наредниот 
работен ден по приемот на барањето за соработка и ја 
известуваат Народна банка за начинот на учество во 
кредитот за ликвидност: 

- со свој сразмерен дел во рамките на износот или 
- самостојно со цел износ. 
Во случај кога на барањето за соработка на Народ-

на банка, банките соработнички доставиле понуди за 
учество во кредитот за ликвидност по двата начина, 
Народна банка одлучува за изборот на начинот на со-
работка. 
Во случај кога повеќе банки соработнички понудиле 

самостојно учество во целиот износ на кредитот за ли-
квидност, Народна банка ја избира банката соработник 
која понудила најмала разлика во каматната стапка меѓу 
кредитот за ликвидност и ликвидносната позајмица. 
Народна банка врши избор на банка соработник со 

ждрепка во услови кога повеќе банки соработнички ќе 
достават понуди со идентични услови. 

14. Сите односи помеѓу Народна банка и банката 
соработник кои не се утврдени со оваа одлука, се регу-
лираат со посебен договор за соработка меѓу Народна 
банка и банката соработник.  

15. Банката примател е должна со посебно писмо на 
намери да се обврзе кон Народна банка на одредени 
мерки и активности во врска со начинот и условите за 
користење на ликвидносната позајмица. 

 
IV. Услови на кредитот за ликвидност 

 
16. Кредитот за ликвидност се одобрува со рок на 

достасување до три месеци. 
Кредитот за ликвидност може да биде обновен, така 

што целосното достасување на кредитот не може да би-
де подолго од шест месеци. 

17. Каматната стапка на кредитот за ликвидност ја 
утврдува гувернерот на ниво повисоко од каматната 
стапка на пазарот на пари во согласност со Одлуката за 
каматни стапки на Народна банка на Република Маке-
донија.  

18. Одобрувањето на кредитот за ликвидност е дел 
од мерките кои Народна банка ги презема за подобру-
вање на состојбата во банката. 
Доколку се утврди дека банката не постапува сог-

ласно преземените мерки од страна на Народна банка и 
не постапи согласно барањето од точка 8 на оваа oдлу-
ка, Народна банка може да го раскине договорот за ко-
ристење на кредитот за ликвидност пред истекот на ро-
кот. 
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На денот на доставување на известувањето за рас-
кинување на договорот за користење на кредитот за ли-
квидност достасува вкупното побарување на Народна 
банка по договорот за користење на кредитот за ли-
квидност. 

19. Сите односи помеѓу Народна банка и банката 
кои не се утврдени со оваа oдлука, се регулираат со до-
говор меѓу Народна банка и банката. 

 
V. Завршни одредби 

 
20. Оваа oдлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�. 
 

О.бр. 02-15/VIII-1/2004                   Претседател 
21 октомври 2004 година    на Советот на Народна банка на  
              Скопје                          Република Македонија 

Гувернер, 
      м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
1548. 
Врз основа на членовите 56 и 58 став 1 од Законот 

за референдум и граѓанска иницијатива (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 24/98), Државната изборна комисија, на 
седницата одржана на 17 ноември 2004 година, го 
утврди и го објавува следниот 

 
Р Е З У Л Т А Т 

ОД РЕФЕРЕНДУМОТ, ОДРЖАН НА 7 НОЕМВРИ 
2004 ГОДИНА 

 
I. На Референдумот распишан од Собранието на Ре-

публика Македонија со Одлука бр. 07-3553/1 од 3 сеп-
тември 2004 година (�Службен весник на РМ� бр. 
59/2004), граѓаните на Република Македонија се изјас-
нуваа за прашањето �Дали сте за територијалната орга-
низација на локалната самоуправа (општините и градот 
Скопје) утврдена со Законот за територијалната подел-
ба на Република Македонија и определување на по-
драчјата на единиците на локалната самоуправа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
49/96) и Законот за градот Скопје (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 49/96)?�. 

II. Право на глас, според Избирачкиот список имаа 
1.709.536 (еден милион седумстотини и девет илјади и 
петстотини триесет и шест) гласачи. 

III. На Референдумот со тајно гласање се изјаснија, 
454.347 (четиристотини педесет и четири илјади и три-
стотини четириесет и седум) гласачи, што во проценти 
изнесува 26,58%. 

IV. За прашањето за кое се изјаснуваа на Референ-
думот со �за� се изјаснија, 427.112 (четиристотини два-
есет и седум илјади и сто и дванаесет) гласачи, изразе-
но во проценти 94,01%, со �против� се изјаснија 22.212 
(дваесет и две илјади и двеста и дванаесет) гласачи, 
изразено во проценти 4,89%, а 5.023 (пет илјади и двае-
сет и три) беа неважечки гласачки ливчиња. 

V. Врз основа на резултатот од изјаснувањето на 
граѓаните, Државната изборна комисија утврди дека 
Одлуката за распишување на Референдумот бр. 07-
3553/1 од 3 септември 2004 година, не е усвоена. 

VI. Овој резултат од Референдумот ќе се објави во 
�Службен весник на Република Македонија�.  

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
         Бр. 07-950/1        Претседател, 
17 ноември 2004 година          Стево Пендаровски, с.р. 
            Скопје 

             Членови на Државната изборна комисија: 
        Вера Коцо, с.р. 
        Сабит Кранли, с.р. 
        Николчо Николовски, с.р. 
        Ајет Мехмети, с.р. 
        Александар Новакоски, с.р. 
        Исамедин Лимани, с.р. 
        Кирил Андоновски, с.р. 
        Џемаљи Саити, с.р. 

__________ 
 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за основното образование 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/2004), направени се грешки поради што се даваат 

 
И С П Р А В К И 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
- Во членот 76 став 1 наместо бројот �60� треба да 

стои бројот �59�. 
- Во членот 78 став 2 наместо бројот �60� треба да 

стои бројот �59�. 
 
Бр. 10-4245/2       Од Законодавно-правната комисија 

12 ноември 2004 година     на Собранието на Република 
   Скопје                        Македонија 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2004 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во октомври 
2004 година во однос на септември 2004 година изне-
сува 0.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот изнесува 0.025. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во октомври 2004 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.034. 

 4. Коефициентот на пораст на животните трошоци 
во Република Македонија во октомври 2004 година во 
однос на просекот на животните трошоци за 2003 годи-
на во Република Македонија изнесува -0.004. 

 
                                          Директор, 

                    Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р.  
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