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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.113 од 20.09.2007 година) 

  Член 1 

Во Законот за класифицирани информации ("Службен весник на Република 
Македонија" број 9/2004 ), во членот 4 по зборот "договори" се додаваат зборовите: 
"за вршење инспекциски надзор на спроведувањето на одредбите на овој закон и 
другите прописи од областа на класифицираните информации". 

Член 2 

Во членот 5 став 1 по точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:  
"12. "Корисник на класифицирана информација" е правно или физичко лице кое има 
потреба за пристап до класифицирани информации заради извршување на 
функцијата,службените задачи или дејноста и кое има безбедносен сертификат;". 

Точките 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 13, 14, 15 и 16. 

Член 3 

Во членот 62 став 2 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:  
" - врши инспекциски надзор на спроведувањето на одредбите на овој закон и другите 
прописи од областа на класифицираните информации;". 

Алинејата 11 станува алинеја 12. 

Член 4 

Во членот 70 став 1 зборовите: "Генерален инспектор за безбедност на класифицирани 
информации (во натамошниот текст: Генерален инспектор)" се заменуваат со зборот 
"Дирекцијата". 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 5 

Членот 71 се менува и гласи:  
"За вршење инспекциски надзор, во државните органи, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установите и службите од значење за заштитата, користењето и 
меѓународната размена на класифицираните информации и други правни и физички 
лица, директорот на Дирекцијата овластува лица вработени во Дирекцијата, како 
инспектори за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: 
инспектори). 
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Инспекторите, кои го вршат инспекцискиот надзор, покрај општите услови за 
вработување, потребно е да ги исполнуваат и следниве посебни услови:  
- да имаат високо образование и  
- работно искуство од најмалку пет години во областа на безбедноста на 
класифицираните информации." 

Член 6 

Во членот 72 став 1 алинеја 1 зборовите: "остваруваат увид" се заменуваат 
со  зборовите: "вршат надзор". 

Во алинејата 2 по зборот "предлагаат" се додаваат зборовите: "и преземаат".  

Член 7 

По членот 72 се додаваат три нови члена 72-а, 72-б и 72-в, кои гласат: 

"Член 72-а 

Службеното својство на инспекторот, се докажува со легитимација. 

При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторите се должни да се легитимираат. 

Легитимацијата од ставот 1 на овој член ја издава и одзема директорот на 
Дирекцијата. 

Oбразецот, формата и содржината на легитимацијата, како и начинот и постапката за 
нејзино издавање и одземање, со правилник ги пропишува директорот на 
Дирекцијата. 

Член 72-б 

Заради вршење на инспекциски надзор, државните органи, трговските друштва, 
јавните претпријатија, установите и службите од посебно значење за заштитата, 
користењето и меѓународната размена на класифицираните информации, како и други 
правни и физички лица се должни да овозможат непречено вршење на надзорот од 
областа на безбедноста на класифицираните информации. 

При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторите имаат право на пристап и увид 
секаде каде што сметаат дека е неопходно, во секое време и без најава, на простории 
и деловни простории, средства, уреди и инсталации во сопственост на Република 
Македонија и во приватна сопственост и имаат право да ја разгледаат пропишаната 
документација, на правното односно физичкото лице, да вршат увид во објекти, 
средства уреди и инсталации, системи, проекти и планови од важност за јавната 
безбедност,одбраната, надворешните работи, безбедносни, разузнавачки и 
контраразузнавачки материјали и документи, научно-истражувачки и технолошки, 
економски и финансиски работи од значење за Република Македонија. 
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За вршење на работите од ставот 2 на овој член во станбени простории, инспекторите 
се должни да обезбедат судски налог. 

При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторите можат да побараат присуство 
на овластено лице од органот на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на полициските работи, заради нивна заштита. 

Член 72-в 

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот утврди недостатоци од 
аспект на безбедност на класифицираните информации, ќе донесе решение со кое ќе 
нареди отстранување на утврдените недостатоци во определен рок. 

Против решението од ставот 1 на овој член, може да се поднесе жалба до директорот 
на Дирекцијата, во рок од осум дена од денот на приемот на решението. 

Директорот на Дирекцијата е должен во рок од осум дена од денот на приемот на 
жалбата од ставот 2 на овој член, да донесе решение по поднесената жалбата. 

Решението на директорот на Дирекцијата по жалбата е конечно. 

Против конечното решение, странката може да поднесе тужба за поведување спор 
пред Управниот суд во рок од 15 дена од денот на приемот на решението од ставот 4 
на овој член." 

Член 8 

Во членот 73 став 1 зборовите: "Генерален инспектор" се заменуваат со зборовите: 
"директорот на Дирекцијата". 

Ставот 3 се менува и гласи:  
"Ако при вршење на надзор инспекторот утврди повреда на закон и други прописи кои 
претставуваат прекршок, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка. 
Барањето за поведување на прекршочна постапка се доставува до Комисијата за 
одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Комисијата) формирана од 
директорот на Дирекцијата." 

Ставот 4 се брише 

Член 9 

По членот 73 се додаваат седум нови члена 73-а, 73-б, 73-в, 73-г, 73-д, 73-ѓ и 73-е, кои 
гласат:                                           

"Член 73-а 

Комисијата од членот 73 став 3 на овој закон е составена од три членa од кои два члена 
со високо образование и најмалку пет години работно искуство од областа на 
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безбедност на класифицираните информации и еден член дипломиран правник со 
положен правосуден испит и работно искуство од најмалку пет години.  

Директорот со правилник го пропишува начинот на работата на Комисијата. 

Член 73-б 

Ако инспекторот утврди дека во употреба се наоѓаат уреди, технички средства, 
инсталации и системи кои не одговараат на пропишаните безбедносни стандарди и 
критериуми за заштита на класифицирани информации, со решение ќе нареди забрана 
на нивна употреба и нивно отстранување. 

Член 73-в 

Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека постои непосредна опасност 
од нарушување на безбедноста на објектите или просториите, документите, 
опремата,системите и лицата во безбедносниот појас, безбедносната зона или 
административната зона, со решение ќе нареди забрана за користење на просторот, 
објектот или дел од објектот. 

Член 73-г 

Заради извршувањето на решението од членовите 73-б и 73-в на овој закон, 
инспекторот ќе изврши запечатување на предметниот објект или простории. 

Запечатувањето од ставот 1 на овој член се означува со жиг на Дирекцијата. 

Содржината и формата на жигот, како и начинот на запечатување, со правилник ги 
пропишува директорот на Дирекцијата. 

Член 73-д 

По отстранување на утврдените недостатоци, поради кои е изречена мерката забрана, 
а по писмено барање на субјектот на кој му е изречена мерката, инспекторот ќе 
изврши отпечатување. 

Член 73-ѓ 

Во вршењето на надзорот во примената на одредбите на овој закон и другите прописи 
од областа на безбедноста на класифицираните информации, инспекторите можат да 
наредат преземање на следниве мерки:  
1) демонтирање, преместување или отстранување на опрема, уреди, инсталации и 
системи со кои се загрозува безбедноста на класифицираните информации;  
2) определување на безбедносен појас, безбедносни зони и административни зони 
околу објектот, просторот или просторијата во објектот во кој се ракува или се чуваат 
класифицирани информации;  
3) поставување на безбедносна информатичко-комуникациска опрема, системи и 
инсталации за безбедност на класифицираните информации;  
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4) преместување или отстранување на лица без соодветен безбедносен сертификат 
или без соодветна дозвола за пристап во безбедносен појас околу објектот и од 
безбедносни и административни зони во објектот во кој се ракува или се чуваат 
класифицирани информации;  
5) преместување или отстранување на возила без соодветна дозвола за пристап во 
безбедносен појас околу објектот и во административни зони во објектот во кој се 
ракува или се чуваат класифицирани информации;  
6) изработка на интерни акти за процена на безбедносниот ризик за класифицирани 
информации и за нивна заштита во случај на вонредни околности;  
7) ажурирање и корекција на евиденциите на класифицирани информации и нивно 
отстранување и уништување;  
8) обезбедување на пропишани услови за распоредување, распространување и пренос 
на класифицирани информации и  
9) забрана за прием, ракување, отстапување и чување на класифицирани информации. 

Член 73-е 

Ако при вршењето на надзорот инспекторот смета дека повредата на прописите 
претставува кривично дело, должен е веднаш да го извести директорот на Дирекцијата 
заради покренување постапка пред надлежниот орган." 

Член 10 

Насловот на Главата седум "Казнени одредби" се менува и гласи: "Прекршочни 
одредби". 

Член 11 

Членот 74 се менува и гласи:  
"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на физичко лице - корисник на класифицирана информација, ако:  
- не ги преземе потребните активности за прием, обработка, утврдување на 
корисниците и не изврши распоредување и проследување на класифицираните 
информации до нив, согласно со одредбите на членот 22 ставови 2 и 3 на овој закон,  
- не ги спроведе мерките за административна, физичка, информатичка и индустриска 
безбедност на класифицираните информации, како и за безбедност на лицата 
корисници на класифицираните информации, согласно со одредбите на членовите 25 
до 29 на овој закон,  
- не постапува со класифицираните информации, согласно со одредбите од членот 54 
став 1 на овој закон,  
- не извести за престанок на исполнетост на некој од условите врз основа на кои е 
издаден безбедносен сертификат, согласно со одредбите од членот 54 став 1 на овој 
закон и  
- го попречува вршењето на инспекцискиот надзор согласно со членот 72-б на 
овој  закон." 
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Член 12 

По членот 74 се додаваат два нови члена 74-а и 74-б, кои гласат: 

"Член 74-а 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното лице од членот 61 став 3 на овој закон, ако:  
- не ги преземе мерките за административна, физичка, информатичка и индустриска 
безбедност на класифицираните информации, како и за безбедност на лицата 
корисници на класифицирани информации, согласно со одредбите на членовите 25 до 
29 од овој закон,  
- овозможи добивање безбедносен сертификат на лицето кое во барањето до 
Дирекцијата за издавање на безбедносен сертификат навело неточни податоци во 
безбедносниот прашалник или доставило несоодветни документи пропишани во 
членовите 38 и 39 на овој закон,  
- не постапува со класифицираните информации, согласно со одредбите на членот 54 
став 1 на овој закон,  
- не извести за престанок на исполнетост на некој од условите врз основа на кои е 
издаден безбедносен сертификат, согласно со одредбите на членот 54 став 1 на овој 
закон и  
- го попречува вршењето на инспекцискиот надзор согласно со одредбите на членот 
72-б на овој закон. 

Член 74-б 

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на одговорното лице, ако:  
- не преземе мерки за административна, физичка, информатичка и индустриска 
безбедност, како и за безбедност на лицата, согласно со одредбите на членовите 25 до 
29 на овој закон,  
- го попречува вршењето на инспекцискиот надзор согласно со одредбите на членот 
72-б на овој закон и  
- не постапи по предложените мерки и рокови за отстранување на недостатоците и 
неправилностите, констатирани од страна на инспекторот за безбедност на 
класифицирани информации, согласно со членот 73 став 2 на овој закон." 

Член 13 

Членот 75 се менува и гласи:  
"Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако:  
- го попречува вршењето на инспекцискиот надзор согласно со одредбите на членот 
72-б на овој закон и  
- не постапи по предложените мерки и рокови за отстранување на недостатоците и 
неправилностите, констатирани и доставени од страна на инспектор за безбедност на 
класифицирани информации, согласно со членот 73 став 2 на овој закон." 
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Член 14 

По членот 75 се додаваат два нови члена 75-а и 75-б, кои гласат: 

"Член 75-а 

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице - корисник на класифицирани информации, ако не ги 
преземе потребните активности за прием, обработка, утврдување на корисниците и не 
изврши распоредување и проследување на класифицираните информации до нив, 
согласно со одредбите на членот 22 ставови 2 и 3 на овој закон. 

Член 75-б 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице- корисник на класифицирани информации, ако:  
- не преземе мерки за административна, физичка, информатичка и индустриска 
безбедност на класифицираните информации, како и за безбедност на лицата 
корисници на класифицираните информации, согласно со одредбите на членовите 25 
до 29 на овој закон,  
- при поднесување на барање за издавање на безбедносен сертификат приложи 
докази кои не соодветствуваат со реалните финансиски и економски услови на 
правното лице согласно со членот 40 став 2 на овој закон,  
- не извести за престанок на исполнетост на некој од условите врз основа на кои е 
издаден безбедносен сертификат, согласно со одредбите на членот 54 став 1 од овој 
закон,  
- не обезбеди услови за заштита на класифицираните информации согласно со членот 
61 став 1 на овој закон и  
- го попречува извршувањето на инспекцискиот надзор согласно со одредбите 
на  членот 72-б од овој закон." 

Член 15 

По членот 76 се додаваат два нови члена 76-а и 76-б, кои гласат: 

"Член 76-а 

Комисијата од членот 73 став 3 на овој закон, по спроведената прекршочна 
постапка,изрекува прекршочни санкции за сторен прекршок утврден во членовите 74, 
74-а, 74-б и 75-а на овој закон. 

Член 76-б 

Ако инспекторот утврди дека е сторен прекршок, пред поднесување на барањето за 
прекршочна постапка е должен на сторителот на прекршокот да му предложи 
постапка за порамнување, согласно со Законот за прекршоците." 

Член 16 
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Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија". 

 


