
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА

КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Работилница 

Тема: „Постапки на јавни набавки и безбедносни процедури 
при класифицирани тендери“

Скопје, 26-ти ноември 2010 година

Раководител на сектор

Валентина Новачева



ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

� Легислатива

� Во правец на усогласување на законодавството во областа на 

безбедноста – март 2004 година стапува во сила Закон за 

класифицирани информации 

� - ги сублимира сите претходно постоечки одделни подзаконски

акти за регулирање на оваа материја

-
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� - во целост усогласен со НАТО/ЕУ соодветните прописи 

� Уредба за индустриска безбедност

� 2. Законска обврска на ДБКИ:

� како и сите НБА, ја развива во континуитет примената на индустриската

безбедност согласно националните специфики и закони (искуствата од

другите НАТО/ЕУ членки���� различни структурни концепти, ги следат 

генералните директиви) 

� создавање на сопствена пракса



ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

� Улогата на ДБКИ во регулирање на материјата од индустриска 

безбедност 

� Едукативна, консултативна, советодавна, посредничка 

� - преку овластени лица и непосредно 

� - учество во составување на безбедносните аранжмани 

� - комуникација со странските НБА 
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� - комуникација со странските НБА 

� 2. Контролна 

� - Ја следи примената на безбедносните процедури предвидени во 

класифицираните договори  (физичка, информатичка, персонална 

безбедност) и роковите � редовни и вонредни инспекции 

заутврдување на фактичката состојба во реализацијата на 

класифицираните договори

� - Ги утврдува постапките во случај на прекршување на безбедноста на 

класифицираните информации



ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

� Придобивки од унапредувањето на индустриската безбедност

� 1.      Стандардизација на процедурите (запазување на безбедноста

во сите фази: од објавувањето и формата на класифицираната

набавка, се до целосната реализација на договорот) �

транспарентност !

� 2.      Заштита на државните безбедносни и економски интереси
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� - безбедносни стандарди при класифицирани набавки

�(минимизирање на ризиците по витални интереси и заштита на

интегритетот на политичките авторитети пред несакани разузнавачки

продори)

� 3. Подготовка на приватните компании за стандардизирање

според национални = НАТО/ЕУ критериуми за учество на

класифицирани тендери и влегување во класифицирани договори. 

� - унапредување на квалитетот на фирмите во доследноста при

одржување на кондицијата за законски пропишаните услови


