Врз основа на член 30 од Законот за класифицирани информации (“Службен
весник на Република Македонија” бр 9/04), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 7 март 2005 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ИНДУСТРИСКА БЕЗБЕДНОСТ
НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
Општи одредби
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат мерки и активности за индустриска безбедност на
класифицирани информации за:
-

заштита од губење или откривање на тајноста на класифицирани
информации содржани во индустриски договори;

-

издавање на сертификати на правни и физички лица кои произведуваат,
употребуваат или имаат контакт со класифицирани информации од областа
на индустријата;

-

заштита од губење или откривање на тајноста на класифицирани
информации во конзорциуми и мешовити трговски друштва со странски
правни и физички лица;

-

обезбедување заштита при транспорт на класифицирани материјали и

-

воспоставување процедури за посета на физички и правни лица од други
земји на објекти и индустриски друштва каде што се произведуваат,
обработуваат и чуваат класифицирани материјали.

Член 2
При преземањето на мерки и активности за индустриската безбедност на
класифицирани информации првенствено ќе се внимава на:
-

степенот на класификацијата;

-

обемот и формата на класифицираните информации и

-

проценката на заканата за безбедноста на класифицираните информации,
односно материјали.
Класифицирани информации во индустриски договори

Член 3
Секој учесник во реализацијата на индустриски договор во којшто се содржани
класифицирани информации (во натамошниот текст: договор), ќе треба доследно и
совесно да се придржува кон пропишаните правила за заштита на договорот, со цел да
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не дојде до губење или откривање на тајноста на класифицираните информации
содржани во него.
Во случај на забележан безбедносен ризик, неодложно се известуваат
надлежните органи и лица заради преземање на мерки за спречување на ризикот и за
отстранување на можните негативни последици.
Правното лице воспоставува безбедносен систем во објектот во кој се реализира
договорот.
Од страна на раководното лице на друштвото се определува овластено лице за
безбедност кое ги спроведува пропишаните безбедносни мерки за спроведување на
договорот; вршење на проверка на лицата учесници во договорот и спроведување на
пропишаните стандарди од областа на индустриската безбедност.
Член 4
Лицата кои учествуваат во договорот како адвокати, експерти, консултанти или
во слично својство, а коишто ќе бидат корисници на класифицирани информации, пред
вклучувањето во преговорите треба да поседуваат соодветен безбедносен сертификат
согласно со степенот на класификацијата на информациите што ќе ги користат во
преговорите.
Член 5
За сите средби во текот на преговорите се составуваат записници во кои се
внесуваат личните податоци на учесниците; целта на средбата и констатациите за
взаемно усогласените ставови во врска со содржината на договорот и начинот на
заштита на класифицираните информации во текот на реализацијата на договорот.
Записниците и другите материјали со степен “доверливо” и повисоко се чуваат
според Уредбата за административна безбедност на класифицирани информации.
Член 6
Во случај кога договорот почнува да се реализира во Република Македонија, а
потоа продолжува во повеќе земји, или преминува од една во друга земја, се остварува
меѓусебна соработка на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во
натамошниот текст: Дирекцијата) со надлежните органи за заштита на класифицирани
информации во земјите во кои се пренесува реализацијата на договорот.
Во зависност од сложеноста и карактерот на договорот, а со цел да се обезбеди
негова што поцелосна заштита, од страна на овластените лица може да се пропишуваат
раководни начела во вид на инструкции за безбедносните аспекти, кога се реализираат
посложени проекти.
Член 7
Заради утврдување на фактичката состојба во спроведувањето на безбедносните
мерки на договорите, одговорните лица вршат редовни и вонредни контроли.
Член 8
Најдоцна од пет работни дена по исполнувањето или прекинот на договорот,
правното лице на Дирекцијата & ги враќа сите примени класифицирани информации и
неопходните записници и други материјали.
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Член 9
За правните и физички лица учесници во јавни набавки кои се класифицирани
до степен “доверливо”, се обезбедуваат безбедносни сертификати само ако се избрани
како најповолни понудувачи, согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.
Во случај на итни потреби за укажување на услуги, се врши безбедносна
проверка само за лицата коишто ќе земат учество во реализацијата на јавниот повик.
Издавање на безбедносни сертификати на правни лица
Член 10
Правното и физичко лице во барањето поднесено до Дирекцијата ги изнесува
причините поради кои се бара безбедносниот сертификат, ги наведува основните црти
на содржината на договорот и го изнесува планот на предвидените безбедносни мерки
што ќе се преземаат во врска со заштитата на класифицираните информации и
материјали и степенот на нивната класификација.
Во барањето се наведува и рокот во кој се очекува да биде реализиран
договорот, како и учеството на евентуални странски учесници во неговата реализација.
Кога договорот ќе се реализира во повеќе земји, во барањето се наведуваат
земјите и називите на трговските друштва учесници во договорот.
Член 11
Барање за издавање на безбедносни сертификати при јавни набавки поднесува
нарачателот само за учесниците коишто влегле во потесниот избор.
Член 12
Кон барањето од член 10 и 11 на оваа уредба се приложуваат следните
документи:
-

пријава за упис во трговскиот регистар;

-

решение на судот за извршен упис во регистарот;

-

прилог во кој е содржан називот и седиштето на основачот и вкупниот износ
на средствата на основачот и на секој вложувач;

-

овластување на субјектот на уписот во правниот промет;

-

имиња на лица овластени за застапување и граници на нивните овластувања,
а за странските лица и документите предвидени во Законот за трговски
друштва;

-

извештај и мислење за бонитетот од Централниот регистар на Република
Македонија;

-

потврда од судот дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

-

потврда од судот дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност и

-

потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други
јавни давачки.
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Транспорт на класифицирани материјали
Член 13
Транспортот на класифицирани материјали надвор од безбедносните зони, од
еден до друг објект или во странство, се врши со транспортери коишто ги исполнуваат
законските услови за овој вид на транспорт.
При транспортот се преземаат следните мерки и активности:
- спазување на безбедноста на класифицираните материјали во сите фази и под
сите околности на транспортот од појдовната до крајната дестинација;
- определување на степенот на безбедноста на пратката според највисокиот
степен на класификација на материјалот што е содржан во неа;
- обезбедување на неопходните дозволи за непречено одвивање на
транспортот во земјата и во меѓународниот транспорт;
- проверка на лицата коишто ракуваат со пратката соодветно со највисокиот
степен на класификација на материјалот;
- избор на маршрути што минуваат низ земји кои не се загрозени од воени или
вонредни околности и
- обезбедување на одобрение од надлежните органи на земјите низ кои се
остварува транспортот.
Член 14
Пакувањето на класифицираните материјали се врши на начин којшто не
овозможува да се открие дека е во прашање материјал со соодветен степен на
класификација.
Пакувањето се надгледува од страна на овластеното лице за безбедност.
Член 15
Ако во текот на еден транспорт се испраќаат две или повеќе пратки, секоја од
нив посебно се идентификува и се преземаат мерки соодветни на степенот на
класифицијата на материјалот.
Во текот на транспортот не може да се врши рекласификација на материјалот,
освен во крајно оправдани случаи, а со цел да се избегнат поголеми штетни последици.
Член 16
Класифицираниот материјал со степен “државна тајна” се транспортира само во
исклучителни случаи, во специјално возило и во придружба на овластени лица од
Министерството за одбрана, односно од Министерството за внатрешни работи, во
зависност од тоа дали класифицираниот материјал е од одбранбен или безбедносен
карактер.
Класифицираните материјали со степен “строго доверливо”и “доверливо” се
транспортираат со затворените товарни возила или во контејнери, со брави или
катанец, одобрени од надлежен орган, како и со возилата што можат да бидат
пломбирани.
Застанувањето на определени места во текот на транспортот се врши согласно
однапред подготвен план за обезбедување на пратката.
Авионскиот транспорт и транспортот со бродови се одвива под истите основи
услови како и патниот транспорт.
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Член 17
Во случај на вонредна околност: сообраќајна незгода, расипување на возилото,
елементарна непогода и слично, чувањето на пратката за сето време на нејзиното
задржување на определеното место се врши од страна на безбедносната стража или
придружбата на пратката.
Телефонските врски или контактите по факс во текот на траењето на
транспортот меѓу одговорното лице за пратката и безбедносната стража, односно
придружбата треба да се претходно договорени.
Кога се користи електронски надзор на возилото, не се неопходни мерките од
став 2 од овој член.
Член 18
Во услови на зголемен ризик за пратката, се обезбедува безбедносна стража или
придружба. Во зависност од конкретната проценка на ризикот, стражата ја сочинуваат
воени или цивилни лица, вооружени или невооружени, во зависност од потребата за
ефикасна заштита на пратката.
На лицата ангажирани во придружбата односно стражата им се даваат детални
упатства за начинот на постапување со пратката.
Член 19
Пратките на класифицирани материјали нема да се отвораат од царинските
органи без оправдана причина. Кога царинскиот орган ќе одлучи да ја отвори пратката,
отворањето го извршува без присуство на неповикани лица и секогаш во присуство на
лицето кое ја пренесува. По извршената проверка царинската служба ја препакува
пратката и на пропишан начин потврдува дека пратката била отворена.
Меѓународни посети
Член 20
Посети на претставници на странски правни и физички лица на објекти и
трговски друштва во Република Македонија и обратно, се реализираат врз основа на
преземените обврски од договорите и на повик од надлежни органи.
Член 21
На посетителите им се овозможува пристап само да оние класифицирани
информации и материјали коишто се поврзани со целта на посетата.
За лицата коишто учествувале во разговорите, за посетените објекти и
простории се води евиденција од страна на овластените лица.
Во записникот се констатираат заемно усогласените ставови за безбедноста на
договорите.
Член 22
Посетите од член од 20 на оваа уредба може да се реализираат како еднократни,
повторливи и итни.
Еднократните посети се одвиваат во временски период од триесет дена и не
можат да се повторат во текот на една година.
Повторливите посети се реализираат во период до една година и се наменети за
специфични потреби на договорите.
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Итните посети се, по правило, еднократни и се остваруваат поради вонредни
околности или се од значење за договорот, а тоа со стандардните постапки не можело
да се предвиди.
Договорените датуми на посетите, по правило, не се менуваат, а особено
утврдените датуми за итни посети.
Член 23
Посетите од итен карактер за договори со степен “интерно” и “доверливо” може
да се организираат во директна соработка меѓу овластените лица за безбедност на
учесниците во договорот.
Член 24
Посетата се иницира со писмено барање на заинтересираното лице, во кое
детално се објаснува целта на посетата и нејзиното временско траење.
Во итни случаи барањето може да биде соопштено и усмено, кое потоа се
потврдува и писмено.
Во барањето од став 1 на овој член се наведуваат имињата на лицата коишто ја
остваруваат посетата со податоци за нивна идентификација.
При повторливите посети за секоја нова посета се поднесува ново писмено
барање со податоците пропишани во став 3 од овој член.
Член 25
Одговорното лице по утврдувањето дека се исполнети сите потребни услови за
остварување на посетата, по писмен пат го известува подносителот на барањето дека
посетата е прифатена.
Во особено итни случаи, а со цел да не настанат штетни последици, тие може да
бидат и усмено известени, но пред почетокот на посетата им се потврдува и писмено
дека посетата може да се реализира во определениот рок.
При реализација на сложени договори, може да се предвидат и посебни
постапки за меѓусебните посети, а со цел да се постигне максимална ефикасност во
реализација на договорот.
Завршна одредба
Член 26
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.

Претседател
на Владата на Република Македонија
д-р Владо Бучковски, с.р.
Бр._____________
Датум__________2005 год.
Скопје
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