
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА 

БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во 

Република Северна Македонија, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

22 мај 2019 година. 

 
Бр. 08-3049/1 Претседател на Република 

22 мај 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА КООРДИНАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува координацијата на безбедносно-разузнавачката заедница во 

Република Северна Македонија. 

 
Безбедносно-разузнавачки служби 

 
Член 2 

Безбедносно-разузнавачката заедница ги опфаќа безбедносно-разузнавачките служби 

во Република Северна Македонија и тоа: 

- Агенција за национална безбедност, 

- Агенција за разузнавање и 

-Надлежна организациска единица за воена безбедност и разузнавање во 

Министерство за одбрана. 
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Национална безбедност 

 
Член 3 

Под поимот „национална безбедност“ во смисла на овој закон, се подразбира состојба 

на социјална, економска и политичка стабилност која е неопходна за опстанокот и 

развојот на Република Северна Македонија како суверена, демократска, самостојна и 

социјална држава, како и за одржувањето на уставниот поредок, состојба на непречено 

остварување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот во согласност со 

Уставот на Република Северна Македонија. 

 

Целта на овој закон 

 
Член 4 

(1) Целта на овој закон е обезбедување на координација на безбедносно-разузнавачката 

заедница во Република Северна Македонија која се остварува со: 

- спроведување на предлозите на Советот за безбедност на Република Северна 

Македонија поврзани со националната безбедност, 

- разгледување на проценките на безбедносно-разузнавачките служби и насочување на 

нивното работење, 

- сеопфатно утврдување на безбедносните приоритети врз основа на проценките на 

безбедносно-разузнавачките служби, 

- планско и функционално користење на капацитетите и ресурсите на безбедносно - 

разузнавачките служби, 

- унапредување на соработката меѓу безбедносно-разузнавачките служби, 

- разграничување на одговорностите за безбедносните информации, 

- предлагање мерки на други државни органи и институции заради обезбедување на 

националната безбедност, 

- други работи во врска со националната безбедност. 

(2) Координацијата на безбедносно-разузнавачката заедница ќе овозможи: 

- координиран начин на делување на безбедносно-разузнавачките служби во Република 

Северна Македонија, 

- заедничка проценка за области кои се предмет на интерес на корисниците и заеднички 

рамки во однос на безбедносните приоритети, 

- информирање на претседателот на Република Северна Македонија, претседателот на 

Собранието на Република Северна Македонија и Владата на Република Северна 

Македонија, врз основа на проценка заснована на информации од сите релевантни извори 

собрани со најефикасна употреба на ресурсите, 

- интегрирана безбедносна политика. 

 
Уредување на прашањата за безбедносно 

-разузнавачките служби 

 
Член 5 

Надлежноста, начинот на вршење на работите, организацијата, овластувањата, правата 

и должностите на работниците, контролата, надзорот и финансирањето на безбедносно- 

разузнавачките служби се уредени со посебни закони од областа со која се уредуваат овие 

прашања за наведените субјекти. 
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II. СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСНО 

-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

 

Цел на Совет за координација на безбедносно 

-разузнавачката заедница 

 

Член 6 

Заради обезбедување национална безбедност на Република Северна Македонија и 

координација на безбедносно-разузнавачката заедница се формира Совет за координација 

на безбедносно-разузнавачката заедница (во натамошниот текст: Советот). 

 
Состав на Советот 

 
Член 7 

(1) Советот го сочинуваат следните членови: 

- претседателот на Владата на Република Северна Македонија, 

- заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за 

спроведување на Рамковниот договор и политички систем, 

- министерот за внатрешни работи, 

- министерот за одбрана, 

- министерот за надворешни работи, 

- директорот на Агенцијата за национална безбедност, 

- директорот на Агенцијата за разузнавање и 

- раководителот на надлежната организациска единица за воена безбедност и 

разузнавање во Министерството за одбрана. 

(2) Со Советот претседава претседателот на Владата на Република Северна Македонија. 

(3) Во работата на Советот учествува и секретарот на Канцеларијата на Советот. 

(4) На седниците на Советот по потреба, зависно од прашањата што се предмет на 

разгледување, се повикуваат да учествуваат и претставници на други државни органи и 

институции. 

 
Делокруг на работа на Советот 

 

Член 8 

(1) Советот ги врши следните работи: 

- ги разгледува и спроведува предлозите на Советот за безбедност на Република 

Северна Македонија, доставени до Владата на Република Северна Македонија, 

- ја координира работата на безбедносно-разузнавачките служби, 

- ги   разгледува   и   проценува   безбедносно-разузнавачките закани и ризици за 

националната безбедност на државата, 

- дава насоки и донесува заклучоци за начинот на заштита и остварување на 

националната безбедност на државата, 

- разгледува прашања од надлежност на безбедносно – разузнавачките служби, 

- дава мислење на годишните програми за работа на безбедносно- разузнавачките 

служби, 

- ги разгледува и донесува заклучоци во врска со извештаите и другите документи 

доставени од Канцеларијата на Советот, 
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- врши и други работи во врска со координацијата на безбедносно-разузнавачките 

служби, утврдени со закон. 

(2) За спроведувањето на предлозите од ставот (1) алинеја 1 на овој член, Советот го 

информира претседателот на Република Северна Македонија. 

 

Начин на работа на Советот 
 

Член 9 

(1) Советот работи на седници. 

(2) Седниците на Советот ги свикува претседавачот на Советот: 

- по сопствена иницијатива, 

- на предлог на член на Советот, 

- на предлог на секретарот на Канцеларијата на Советот, 

- на иницијатива на функционер кој раководи со државен орган, орган на локална 

самоуправа или друго правно лице, институција или друг субјект, кои во вршењето на 

својата работа дошле до сериозни сознанија од значење за националната безбедност на 

државата. 

 

Одржување на седници 

 

Член 10 

Седниците на Советот се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во период од три 

месеци. 

 

Информирање на надлежни субјекти 

 

Член 11 

За безбедносно-разузнавачките закани и ризици за националната безбедност на 

државата, Советот задолжително ги информира претседателот на Република Северна 

Македонија, претседателот на Собранието на Република Северна Македонија и Владата на 

Република Северна Македонија, а по потреба и органите на државната управа и други 

државни органи и институции зависно од прашањето што е предмет на разгледување и 

одлучување. 

III. КАНЦЕЛАРИЈА НА СОВЕТОТ 

 

Делокруг на Канцеларијата на Советот 

 

Член 12 

(1) Канцеларијата на Советот (во натамошниот текст: Канцеларијата) ги врши следните 

работи: 

- ги обединува и ја оценува објективноста и релевантноста на доставените извештаи, 

известувања, анализи, проценки и други информации од безбедносно- разузнавачките 

служби, кои се од значење за безбедносно-разузнавачките закани и ризици за 

националната безбедност на државата, 

- врз основа на податоците од алинеја 1 на овој став, изработува извештаи со препораки 

за националната безбедност, кои ги доставува до Советот, 

- изготвува проценки за степенот на закани и ризици за националната безбедност на 

државата, 
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- врши стручни, административни, организациски работи за потребите на Советот, 

- врши и други работи за потребите на Советот. 

(2) Извештаите од ставот (1) алинеја 2 на овој член, се изготвуваат редовно за 

потребите на Советот, по потреба, како и на барање на Советот. 

 

Состав на Канцеларијата 
 

Член 13 

Канцеларијата ја сочинуваат: 

- секретар на Канцеларијата, кој раководи со Канцеларијата и 

- по двајца претставници од аналитичките организациски единици во безбедносно- 

разузнавачките служби, кои работат на изготвување на аналитичките документи во тие 

служби (во натамошниот текст: аналитичари). 

 

Именување на секретар на Канцеларијата 

 

Член 14 

(1) Секретарот на Канцеларијата го именува Владата на Република Северна 

Македонија, за период од две години. 

(2) Именувањето на секретарот на Канцеларијата се врши по предлог на функционерот 

кој раководи со безбедносно-разузнавачката служба, согласно со принципот на ротација 

по азбучен ред. 

Услови за именување и разрешување на секретарот на Канцеларијата 

 

Член 15 

(1) За секретар на Канцеларијата може да биде именувано лице кое ги исполнува 

следниве услови: 

- да е државјанин на Република Северна Македонија, 

- да нема државјанство на друга држава, 

- да има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно VII/1 степен на 

образование, 

- да има најмалку 10 години работно искуство во безбедносно-разузнавачка служба, 

- да поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години: 

1. ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода, 

2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, 

3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво, 

4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, 

5. БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода, 

6. АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (В2) или 

7. СТАНAГ 6001 (STANAG 6001) - ниво 2, 

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење на професија, дејност или должност, 

- да не е член на политичка партија или член на органи и тела на политичка партија и 

- да поседува безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“. 

(2) Функцијата на секретарот на Канцеларијата пред истекот на мандатот престанува по 

следните основи: 

- на негово барање, 
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- ако ги исполни условите за старосна пензија согласно со закон, 

- ако трајно ја изгуби способноста за вршење на функцијата, 

- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело кое го прави недостоен 

за вршење на функцијата. 

(3) Основи за разрешување на секретарот на Канцеларијата пред истекот на мандатот 

се: 

- ако не постапи согласно со одредбите од Законот за спречување на корупцијата и 

судирот на интереси, 

- прекршување на безбедноста на класифицираните информации, 

- нестручно и несовесно работење, 

- ако престане да исполнува некој од условите од ставот (1) на овој член. 

 

Назначување на аналитичарите во Канцеларијата 

 

Член 16 

Аналитичарите во Канцеларијата се назначуваат од страна на функционерот кој 

раководи со безбедносно-разузнавачката служба, од редот на вработените во безбедносно- 

разузнавачката служба, за период од две години. 

 

Услови за назначување и разрешување на 

аналитичарите во Канцеларијата 

 
Член 17 

(1) За аналитичар во Канцеларијата може да биде назначено лице со најмалку 10 години 

работно искуство за прашања од делокругот на Канцеларијата, кое поседува безбедносен 

сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“. 

(2) Аналитичарот во Канцеларијата може да биде разрешен од страна на функционерот 

кој раководи со безбедносно-разузнавачката служба и пред истекот на мандатот: 

- на негово барање, 

- доколку не обезбеди спроведување на работите од делокруг на Канцеларијата, 

- заради нестручно и несовесно работење, 

- заради прекршување на безбедноста на класифицираните информации, 

- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело кое го прави недостоен 

за вршење на работите. 

 

Пристап до евиденции и бази на податоци 

 
Член 18 

За потребите на својата работа во Канцеларијата, аналитичарите имаат пристап до 

евиденциите и базите на податоци на безбедносно-разузнавачката служба од која се 

назначени. 

 

Права и обврски од работен однос на аналитичарите во Канцеларијата 

 
Член 19 

Платата, другите надоместоци за плата, како и сите други права и обврски од работен 

однос, аналитичарите во Канцеларијата ги остваруваат во безбедносно-разузнавачката 

служба од која се назначени. 
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Седиште на Канцеларијата 

 

Член 20 

Седиштето на Канцеларијата се наоѓа во Скопје, во просториите на Владата на 

Република Северна Македонија. 

 

IV. ОБВРСКИ НА БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

 

Доставување извештаи, известувања и други 

информации 

 

Член 21 

За потребите на Советот односно за потребите на Канцеларијата, безбедносно- 

разузнавачките служби се должни да им доставуваат извештаи, известувања, анализи, 

проценки и други информации, од важност за безбедносно-разузнавачките закани и 

ризици за националната безбедност на државата: 

- редовно, најмалку еднаш на три месеци, 

- на барање на Советот или Канцеларијата, 

- на сопствена иницијатива. 

 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Преодна одредба 

 

Член 22 

(1) Владата на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на 

започнување на примената на овој закон, ќе го именува секретарот на Канцеларијата, на 

начин што функционерот кој раководи со Агенцијата за национална безбедност ќе го 

предложи првиот секретар на Канцеларијата, согласно со принципот на ротација по 

азбучен ред. 

(2) Функционерите кои раководат со безбедносно-разунавачките служби ќе ги назначат 

аналитичарите во рок од 15 дена од денот на започнување на примената на овој закон. 

(3) Конститутивната седница на Советот ќе се одржи во рок од 15 дена од денот на 

именување на секретарот на Канцеларијата согласно со одредбите од овој закон. 

 

Завршна одредба 

 

Член 23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 септември 2019 

година. 


