ИЗЈАВА
Јас, долупотпишан(иот/ата) _________________________________________________
(име, татково име и презиме)
од ________________ изјавувам дека на ден
200__ година бев запознат/(а) со
одредбите на Законот за класифицирани информации и со Законот за изменување и
дополнување на Законот за класифицирани информации и со другите прописи и меѓународни
договори, односно со националните стандарди за безбедност на класифицираните информации
и со обврската да постапувам според нив при ракување и чување на класифицираните
информации што ќе ми бидат дадени на користење.
Со потпишувањето на оваа изјава потврдувам дека ми е особено укажано на
следните обврски:
да се придржувам до сите пропишани мерки за административна, за физичка, за
информатичка и за индустриска безбедност, во согласност со степенот на класификацијата;
да се придржувам кон принципот ,,потребно е да знае”;
да ги преземам потребните активности за прием, за обработка, за утврдување на корисниците
на класифицирани информации и да вршам распоредување и проследување до нив;
да известам ако дојде до престанок на исполнување на условите за добивање на
безбедносниот сертификат;
за секоја класифицирана информација добиена непосредно, ќе го известам овластеното лице
во органот, односно во правното лице;
ќе ја имам предвид можноста од разузнавачка активност насочена кон класифицираната
информација до која ќе дојдам во текот на работата;
за секоја активност што може да ја наруши безбедноста на класифицираната информација
без одлагање ќе го известам најблискиот орган за безбедност на класифицирани
информации, а во случаи на итност надлежните безбедносни органи во Република
Македонија;
нема да го попречувам вршењето на инспекцискиот надзор;
ќе постапувам според предложените мерки и рокови за отстранување на недостатоците и
неправилностите, констатирани и доставени од страна на инспекторот.
Запознат(а) сум:
дека обврската за чување на сите сознанија добиени од класифицираните информации или за
активностите преземени за безбедност на тие информации продолжува и не престанува со
прераспоредување на друго работно место, односно со престанокот на работниот однос, с#
до нивната декласификација и
дека прекршувањето на оваа обврска се смета за повреда на прописите за чување на тајноста
на податоците и дека во согласност со прекршочните одредби од Законот тоа повлекува
одредена глоба, а во потешки случаи и за кривично дело, што повлекува одговорност според
Кривичниот законик на Република Македонија.
______________________
(своерачен потпис)
Дека именуван(иот/ата) е запознат(а) со обврските за постапување според законите и другите
прописи за безбедност на класифицираните информации, дека правилно ги разбрал(а) и дека е
свесен(на) за одговорноста во случај кон нивно непридржување, тврди и заверува
Скопје,______________год.

_________________________
(овластено лице)
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