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20162084669
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
Врз основа на членовите 42 став 4 и 52 став 4 од Законот за класифицирани
информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/04, 113/07, 145/10,
80/12,41/14), директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации,
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА
БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРАШАЛНИЦИ И НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЕРТИФИКАТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на безбедносните
прашалници и на безбедносните сертификати.
Член 2
Обрасците на безбедносните прашалници се определени според степенот на
класифицираната информација за која е поднесено барање за издавање безбедносен
сертификат и тоа:
- безбедносен прашалник за информации класифицирани со степен „ДРЖАВНА
ТАЈНА“ образец „А“;
- безбедносен прашалник за информации класифицирани со степен „СТРОГО
ДОВЕРЛИВО“ образец „Б“;
- безбедносен прашалник за информации класифицирани со степен „ДОВЕРЛИВО“
образец „В“.
Член 3
Безбедносниот прашалник “образец „В“ содржи податоци за:
a) лични податоци за кандидатот:
- име и презиме;
- име и презиме на таткото и мајката;
- занимање (професија);
- датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата);
- постојана и привремена адреса;
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства) и
- единствен матичен број на граѓанинот;
б) идентификација:
- број на лична карта, датум и место на издавање и
- број на патна исправа, датум и место на издавање и време на важност;
в) образование:
- вид образование и
- назив и седиште на највисоката завршена образовна установа;
г) вработување:
- назив и адреса на сегашниот работодавач и
- називи на сите претходни работодавачи и служби во последните пет години.
Член 4
Безбедносниот прашалник образец ,,Б“ покрај податоците од член 3 од овој правилник,
содржи и податоци за:
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д) матичната медицинска установа
ѓ) зависности:
- од алкохол и
- од наркотици или психотропни супстанци
e) воена и полициска служба:
- отслужен воен рок, воена пошта и достигнат чин;
- воена служба, воена пошта и достигнат чин и
- полициска служба, полициска единица-установа и достигнат чин
ж) контакти со странски разузнавачки служби
з) семејството:
- брачната состојба;
- брачниот другар;
- име и презиме (и поранешни презимиња);
- датум и место на раѓање;
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства);
- единствен матичен број на граѓанинот;
- деца постари од 18 години;
- име и презиме;
- датум и место на раѓање;
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства);
- единствен матичен број на граѓанинот.
Член 5
Безбедносниот прашалник образец ,,А“, покрај податоците од членот 4 од овој
правилник, содржи и податоци за:
ѕ) лица постари од 18 години што живеат со лицето во исто домаќинство:
- име и презиме;
- датум и место на раѓање;
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства);
- единствен матичен број на граѓанинот;
и) родителите на кандидатот и за родителите на неговиот брачен другар:
- име и презиме;
- датум и место на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
j) финансиска состојба на денот на пополнувањето на прашалникот:
- редовни месечни приходи изразени во денари;
- други приходи;
- приближна вкупна пазарна вредност на недвижниот и движниот имот и парични
средства изразено во денари;
- даночни прекршоци за последните 10 години и
к) фотографија на кандидатот.
Член 6
Образец на безбедносните прашалници „А“, „Б“ и „В“, освен податоците од членовите
3, 4 и 5 од овој правилник, содржат и:
- изјава на кандидатот дека на прашањата се дадени вистинити податоци и дека е
согласен тие да бидат проверени заради издавање безбедносен сертификат и
- податоци за крајниот резултат од извршената безбедносна проверка.
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Член 7
Обрасците на безбедносните прашалници ,,А“, ,,Б“ и ,,В“, кои се дадени во Прилог бр.1,
2 и 3 и се составен дел на овој Правилник, се печатат во А4 формат. (Прилози 1, 2 и 3).
Обележувањето на обрасците се врши на следниот начин: степенот на класификацијата
се бележи во средината најгоре (т.н. ,,хедер“) и најдолу (т.н. ,,футер“), што се оддалечени
по 1,25 сантиметри од рабовите на страницата; другите содржини на безбедносниот
прашалник од членовите 3, 4, и 5 од овој правилник, се бележат помеѓу ,,хедерот” и
,,футерот” во простор што од горниот и од долниот раб на страницата е оддалечен по 1,00
сантиметар, а од левиот и од десниот раб на страницата е оддалечен по 0,5 сантиметри.
Обрасците „А“, „Б“ и „В“ се класифицирани со степен ,,ИНТЕРНО“. Степенот на
класификацијата се означува на секоја страница. На првата страница на образецот, под
означениот степен на класификација, се испишани
зборовите: ,,БЕЗБЕДНОСЕН
ПРАШАЛНИК“.
Веднаш под нив, во заграда, се испишани зборовите: ,,кандидатот своерачно го
пополнува прашалникот“. Страниците на образецот се обележуваат со реден број од
вкупниот број страници.
Во левиот долен агол на последната страница од образецот е местото на кое што се
запишуваат датумот и местото на пополнување на безбедносниот прашалник.
Во десниот долен агол на последната страница од образецот има место за потпис на
кандидатот.
Член 8
На секој од обрасците на безбедносниот прашалник, на задната страница од последната
страница, во горната половина, отпечатена е изјавата на кандидатот во смисла на член 6
став 1 алинеја 1 од овој правилник, што тој своерачно ја пополнува, како и датумот и
местото на пополнувањето.
Во долната половина на истата задна страница од последната страница, одделена со
полна линија од горната половина, се внесуваат податоците во смисла на член 6 став 1
алинеја 2 од овој правилник, што ги пополнува Дирекцијата за безбедност на
класифицирани информации, и тоа:
- штембилот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации;
- датум на започнување и датум на завршување на безбедносна проверка и
- дали е или не е издаден безбедносен сертификат.
Член 9
Во зависност од правниот статус на кандидатот за кој треба да се издаде безбедносен
сертификат постои:
- безбедносен сертификат за физички лица и
- безбедносен сертификат за правни лица.
Во зависност од тоа за чии класифицирани информации се бара издавање на
безбедносен сертификат постои:
- безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации на Република
Македонија и
- безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации на странска
држава или на меѓународна организација.
Безбедносните сертификати од став 1 и 2 на овој член се издаваат како безбедносен
сертификат образец ,,А“ и како безбедносен сертификат образец ,,Б“.
Обрасците на безбедносните сертификати ,,А” и ,,Б” за правни и за физички лица се
издаваат само за пристап до класифицирани информации.
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Член 10
Безбедносниот сертификат образец ,,А“ за физичко лице (Прилог бр.4) содржи
податоци за:
- името и презимето на лицето на кое му се издава безбедносниот сертификат;
- датумот и местото на раѓање на лицето;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на
безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот
сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и
печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.
Член 11
Безбедносниот сертификат образец ,,Б“ за физичко лице ( Прилог бр.5) содржи
податоци за:
- името и презимето на лицето на кое му се издава безбедносниот сертификат;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на
безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот
сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и
печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.
Безбедносниот сертификат има важност само со приложување на личната карта или на
патна исправа на физичкото лице.
Член 12
Безбедносниот сертификат образец ,,А“ за правно лице ( Прилог бр.6) содржи податоци
за:
- назив и седиште на субјектот на кој му се издава безбедносниот сертификат;
- единствен даночен број на субјектот;
- име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот што е одговорно лице на
субјектот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на
безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот
сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и
печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.
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за:

Член 13
Безбедносниот сертификат образец ,,Б“ за правно лице ( Прилог бр.7) содржи податоци

- назив и седиште на субјектот на кој му се издава безбедносниот сертификат;
- единствен даночен број на субјектот;
- име и презиме на одговорното лице на субјектот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на
безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот
сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и
печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.
Безбедносниот сертификат има важност само со приложување на даночната карта на
правното лице.
Член 14
Безбедносниот сертификат образец ,,А“ се печати во А4 формат.
Безбедносните сертификати образец ,,Б“ за пристап до класифицирани информации на
Република Македонија се печатат со формат 60 мм на 90 мм.
Безбедносниот сертификат образец ,,Б“ за пристап до класифицирани информации на
странска држава или меѓународна организација се печати во А4 формат, во согласност со
ратификуван договор за размена и заштита на класифицирани информации меѓу
Република Македонија и странската држава или меѓународната организација.
Член 15
Обележувањето на безбедносниот сертификат образец ,,А“ се врши така што: во т.н.
,,хедер“ горе десно на страницата, се бележи буквата ,,А“ која е оддалечена 1,25
сантиметри од работ на страницата.
Во просторот помеѓу ,,хедерот“ и ,,футерот“, што од горниот и од долниот раб на
страницата е оддалечен по 2,54 сантиметри, а од левиот и од десниот раб на страницата е
оддалечен по 3,17 сантиметри, се бележат другите содржини: во горниот дел на
страницата, веднаш под означениот степен на класификација е отпечатен грбот на
Република Македонија и под него зборовите: ,,Република Македонија“; под нив е
испишан полниот назив на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации; под
називот на Дирекцијата, на средината од страницата се испишани зборовите:
,,БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ“. Под овие зборови се бележат другите содржини на
безбедносните сертификати, и тоа од член 10 од овој правилник (за физички лица),
односно од член 12 од овој правилник (за правни лица), но така што како последни, во
левиот долен дел на страницата, едно по друго се испишани серискиот број на
сертификатот и датумот на издавањето, во десниот долен дел на страницата има место
за потписот на овластеното лице на органот на издавањето на безбедносниот
сертификат, а во средината во долниот дел на страницата има место за печатот на органот
на издавањето на безбедносниот сертификат.
На задната страница од безбедносниот сертификат отпечатен е текстот: ,,Согласно член
37 од Законот за класифицирани информации лицето има пристап до информации
класифицирани со степен: (место за наведување на степенот за кој е извршена
безбедносна проверка). Лицата што имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок
степен на класифицирани информации, имаат право на користење на класифицирани
информации од понизок степен“.
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Член 16
Обележувањето на безбедносниот сертификат образец, „Б“ за пристап до
класифицирани информации на Република Македонија се врши во зависност од тоа за кое
лице се издава, и тоа:
1. За физички лица
- за користење класифицирани информации на Република Македонија обележувањето
се врши така што:
На предната страна од образецот е отпечатен грбот на Република Македонија и под
него зборовите: ,,Република Македонија”. Под нив е испишан полниот назив на
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Под називот на Дирекцијата,
на средината од страницата се испишани зборовите: „БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ“.
Под овие зборови е отпечатена линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на
степенот на класифицираните информации за кои се издава безбедносниот сертификат.
Под линијата, во средина, се испишува името и презимето на лицето на кое му се издава
безбедносниот сертификат. Под нив, на левата страна, се испишува единствениот матичен
број на граѓанинот, под него серискиот број на безбедносниот сертификат, а под него, во
два реда едно по друго се испишуваат датумот на издавањето и датумот на престанок на
важењето на безбедносниот сертификат. На десната страна, во ист ред со датумот на
издавањето на безбедносниот сертификат, има место за потписот на овластеното лице на
органот на издавањето. На средината долу има место за печатот на органот на издавањето
на безбедносниот сертификат.
На задната страна од образецот, најгоре и најдолу е отпечатена линија со дебелина од 6
мм, во боја соодветна на степенот на класифицираните информации за кои се издава
безбедносниот сертификат. Под горната линија е отпечатен текстот: ,,Согласно член 37 од
Законот за класифицирани информации лицето има пристап до информации
класифицирани со степен „ ___“. Во средината се испишува степенот за кој е извршена
безбедносна проверка. Над долната линија е отпечатен текстот: ,,Лицата што имаат
безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации,
имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен”.
- За користење класифицирани информации на странска држава или меѓународна
организација обележувањето се врши според ратификуван меѓународен договор за
размена и заштита на класифицирани информации склучен со одделна држава или со
меѓународна организација, при што како орган на издавање на безбедносниот
сертификат се наведува Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. На
безбедносниот сертификат има место за потписот на овластеното лице на органот на
издавањето и за печат на органот на издавањето на безбедносниот сертификат.
2. За правни лица
На предната страна од образецот е отпечатен грбот на Република Македонија и под
него зборовите: ,,Република Македонија“. Под нив е испишан полниот назив на
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Под називот на Дирекцијата,
на средината од страницата се испишани зборовите: „БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ“.
Под овие зборови е отпечатена линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степенот
на класифицираните информации за кои се издава безбедносниот сертификат. Под
линијата, во средина, се испишува назив и седиште на правното лице на кое му се издава
безбедносниот сертификат. Под нив, на левата страна, се испишува единствениот даночен
број на субјектот, а под него името и презимето на одговорното лице на субјектот. Под
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името и презимето се испишува серискиот број на безбедносниот сертификат, а под него,
во два реда едно по друго се испишува датумот на издавањето и датумот на престанок на
важењето на безбедносниот сертификат. На десната страна, во ист ред со датумот на
издавањето на безбедносниот сертификат, има место за потписот на овластеното лице на
органот на издавањето. На средината долу има место за печатот на органот на издавањето
на безбедносниот сертификат.
На задната страница од образецот, најгоре и најдолу е отпечатена линија со
дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степенот на класифицираните информации за
кои се издава безбедносниот сертификат. Под горната линија е отпечатен текстот:
„Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации правното лице има
пристап до информации класифицирани со степен“. Во средината се испишува
степенот за кој е извршена безбедносна проверка. Над долната линија е отпечатен
текстот: „Правните лица што имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок
степен на класифицирани информации, имаат право на користење на класифицирани
информации од понизок степен“.
Член 17
Во зависност од степенот на класификацијата на информациите за кои се издаваат,
боите на линиите на обрасците на безбедносните сертификати ,,Б“ за пристап до
класифицирани информации на Република Македонија се следни:
- за ДРЖАВНА ТАЈНА – црвена боја;
- за СТРОГО ДОВЕРЛИВО - сина боја;
- за ДОВЕРЛИВО - зелена боја.
Член 18
По пополнувањето и заверката со потпис и печат, безбедносните сертификати ,,Б“ за
пристап до класифицирани информации на Република Македонија се пластифицираат.
Член 19
Доколку со меѓународен договор не е поинаку определено, текстот на безбедносниот
сертификат ,,Б“ за пристап до класифицирани информации на странска држава или
меѓународна организација е напишан на англиски јазик.
Член 20
Обрасците ,,А“, ,,Б“ и ,,В“ на безбедносните прашалници и обрасците ,,А“ и ,,Б“ на
безбедносните сертификати, се дадени во Прилог бр.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се составен дел на
овој правилник.
Член 21
Со овој правилник престанува да ваши Правилникот за формата и содржината на
обрасците на безбедносниот прашалник и на безбедносните сертификати („Службен
весник на Република Македонија“ бр.87/4).
Член 22
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-181/7
18 ноември 2016 година
Скопје

Директор,
д-р Александар Нацев, с.р.
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