
Врз основа на член 121 став 2 од Законот за одбрана (�Службен весник на РМ�, бр. 
8/92), министерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗНАЧАЈНИ 
ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ МОРААТ ДА СЕ  

ЧУВААТ КАКО ТАЈНА И МЕРКИТЕ ЗА НИВНА ЗАШТИТА 
 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишуваат критериумите за утврдување на тајните податоци 

значајни за Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армија) кои 
мораат да се чуваат како тајни (во натамошниот текст: тајни податоци) и мерките за 
нивна заштита во командите и единиците на Армијата. 

 
Член 2 

Определувањето на видот на тајната и степенот на тајност на податоците и преземање 
мерки за нивна заштита се вршат во моментот на започнувањето на подготовките за 
извршување на  задачата, односно во моментот на настанокот на податокот. 
Определувањето на видот на тајната и степенот на тајност на податоците значајни за 

Армијата и преземање на мерки на нивна заштита го врши, односно наредува 
старешината во командата, односно единицата на Армијата. 

 
Член 3 

Обврската за чување на тајните податоци настанува во моментот на сознавање на 
тајната и трае и по престанокот на службата во Армијата. 

 
Член 4 

Ослободување од обврската за чување на тајната, односно одобрение тајниот податок 
да може да се соопшти на државен орган, може да даде министерот за одбрана. 

 
Член 5 

Ако се забележат неправилности во врска со заштитата на тајните податоци, надлеж-
ниот старешина, итно презема мерки за нивно отстранување. 
Во случај на откривање на таен податок, надлежниот старешина, е должен да прибере 

основни податоци за условите под кои е откриен и причините за откривањето и преземе 
мерки во зависнот од тежината на повредата на тајната и условите под кои е откриена и 
начинот на откривањето. 
Ако е откриен податок кој претставува државна тајна или воена тајна од степенот 

строго доверливо или доверливо надлежниот старешина е должен веднаш да го извести 
Секторот за безбедност и разузнавање. 
За изгубените или откриените тајни податоци надлежниот старешина, односно одго-

ворното лице е должно веднашда го извести претпоставениот старешина. Претпоставе-
ниот старешина, е должен кон прекршителот да преземе мерки на одговорност, во завис-
ност од тежината на повредата. 
Кога во случаите на повреда на тајноста се сомнева во разузнавачка или непријател-

ска дејност, надлежниот старешина, за тоа го известува Секторот за безбедност и разуз-
навање. 
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Член 6 
При издавањето на задачи за изработка на документи и вршење на работи кои прет-

ставуваат државна или воена тајна од степенот строго доверливо, надлежниот старешина 
може да одреди и тајни (шифрирани) називи под кои ќе се вршат работите. 

 
Член 7 

Ако се забележи активност насочена кон откривање на тајните податоци, секој при-
падник на Армијата, е должен без одлагање да го извести Секторот за безбедност и раз-
узнавање и да ја спречи таквата активност во рамките на со закон утврдените права и 
должности. 

 
II. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
Член 8 

Документите, средствата, опремата објектите како и други факти од значење за Арми-
јата претставуваат, зависно од нивното значење, државна или воена тајна. 

 
Член 9 

Државна тајна претставуваат податоците за Армијата со чие откривање ќе настанат 
штетни последици за одбраната на Република Македонија (во натамошниот текст: Ре-
публика). 
Како државна тајна се сметаат податоците за Армијата кои се однесуваат на: 
1) воено стратегиски студии и проценки врз кои се засноваат замислите, плановите и 

конкретните решенија за употреба; 
2)планови за подготвеност и тревожење; 
3) преглед на мобилизациски развој, 
4) планови за уредување на територијата за вооружена борба; 
5) организација, планови и средства за криптозаштита, пропишани норми и постапки 

во спроведување на криптозаштитата; 
6) планови и мерки за стратегиско - оперативно маскирање; 
7) ешелонирање на материјалните резерви; 
8) планови за производство на вооружување и воена опрема; 
9) определени работи на Секторот за безбедност и разузнавање кои произлегуваат од 

правилата за нивна работа. 
На документот кој претставува државна тајна, во горниот десен агол се става знакот: 

�ОДБРАНА�, а под него знакот �ДРЖАВНА ТАЈНА�. 
 

Член 10 
Воена тајна претставуваат податоците од значење за Армијата, со чие откривање ќе 

настанат штетни последици за Армијата. 
На секој податок кој претставува воена тајна, во зависност од неговото значење му се 

одредува еден од следните три степени на тајност: �СТРОГОДОВЕРЛИВО�, 
�ДОВЕРЛИВО� или �ИНТЕРНО�. 

 
Член 11 

Строго доверливи се оние податоци од посебно значење за Армијата со чие открива-
ње ќе настанат потешки штетни последици за Армијата. 
Строго доверливи претставуваат податоците за Армијата кои се однесуваат на: 
1)организација и формација; 
2) мобилизациски документи за единиците; 

 2



3) работи на оперативните центри и постојните оперативни дежурства; 
4) информации и анализи за борбената готовност на командите и единиците; 
5) анализи за моралната состојба; 
6) вкупен распоред и бројна состојба на единиците, огнената моќ на единиците и не-

кои важни видови вооружувања; 
7) анализи и оценки на состојбата и пополнетоста на единиците со борбена техника, 

муниција, минскоексплозивни и погонски средства; 
8) мирновременска и воена пополнетост со старешински и војнички состав, како и 

збирни податоци за старешинскиот состав; 
9) планови за уредувањето на територијата и нивна реализација за потреби на одделни 

единици; 
10) збирни прегледи за вооружувањето и воената опрема; 
11) специјални технички средства и нивна примена во Армијата, како и вооружување 

и воена опрема од посебно значење; 
12) набавки во Републиката, увоз и извоз на предмети на вооружување и воена опрема 

кои се од посебно значење; 
13) научноистражувачи работи и научни и технички достигнувања кои се од посебно 

значење за вооружувањето и опремувањето; 
14) проценки, замисли и решенија за изведување на борбените дејствија на Армијата 

со некои варијанти на одбраната; 
15) планови и елаборати за вежби на здружените состави и обука на командите и еди-

ниците; 
16) работи на криптозаштита кои не се утврдени како државна тајна и стручни мате-

ријали кои се користат за наставни и други службени потреби, како и на организација на 
системот на врските; 

17) резерви за потребите на Армијата; 
18) збирни статистики и евиденции; 
19) одредени топографски работи и одредени топографски и специјални карти; 
20) задачи на Секторот за безбедност и разузнавање кои не се утврдени како државна 

тајна. 
На документите кои содржат строго доверливи податоци, во горниот десен агол се 

става знакот: �ВОЕНА ТАЈНА�, а под него знакот �СТРОГО ДОВЕРЛИВО�. 
 

Член 12 
Доверливи се оние податоци кои се однесуваат на дејности и задачи на командите и 

единиците на Армијата, на средствата на вооружување, воената опрема со чие открива-
ње ќе настанат штетни последици за извршување на задачите на Армијата. 
Доверливи се сметаат податоците за Армијата кои се однесуваат на: 
1) формации на мирновременски команди и единици; 
2) бројни состојби на командите и единиците; 
3) видови и количества на средства за вооружување во единиците, техничка опреме-

ност и резерви на борбени средства со кои располагаат тие единици; 
4) поважни тактичко-технички карактеристики на вооружувањето и воената опрема; 
5) мирновременска локација на единиците; 
6) поважни објекти на некои команди, установи и единици кои не се утврдени како 

строго доверливи; 
7) одделни прописи, правила, инструкции и други акти кои ќе ги одреди надлежниот 

орган; 
8) поважни податоци од материјално-финансиското работење; 
9) анализи и информации за обуката и воспитувањето; 
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10) анализи за моралната состојба на единиците; 
11) одредени кадровски и персонални работи; 
12) студии и проценки кои се однесуваат на потенцијалите на противникот и 

разгледувања на можната употреба на нивните вооружени сили. 
На документите кои содржат доверливи податоци, во десниот горен агол се става 

знакот: �ВОЕНА ТАЈHA�, a под него знакот: �ДОВЕРЛИВО�. 
 

Член 13 
Интерни се оние податоци од значење за Армијата кои се наменети за службена 

употреба на лицата на служба во Армијата, а кои по своето значење не претставуваат 
податоци од член 9, член 11 и член 12 на овој правилник. 
На документите кои содржат интерни податоци во горниот десен агол се става знакот: 

�ВОЕНА ТАЈНА�, а под него знакот: �ИНТЕРНО�. 
 

Член 14 
Предлог за менување или укинување на видот на тајноста и степенот на тајност може 

да поднесе секој старешина кој во текот на работата дојде до уверување дека настанале 
услови за менување или укинување на одредениот вид и степен на тајност. 
За менувањето на видот на тајноста и степенот на тајност одлучува старешината кој ја 

одредил, или неговиот претпоставен старешина, за што е должен да ги извести сите кои 
ги користат документите или податоците на кои им е изменет видот и тајната или 
степенот на тајност. 

 
III. НАЧИН НА ЗАШТИТА НА ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
Член15 

Општ и мерки на заштита на тајните податоци се: 
1) утврдување на видот на тајната и степенот на тајноста во моментот на настанување 

на податокот; 
2) одредување на начинот на заштита на тајниот податок од моментот на неговиот 

настанок до губењето на тоа својство; 
3) забрана на изнесување на тајните документи надвор од просториите кои се 

одредени за нивна обработка, користење, чување и одредување на условите под кои тие 
документи можат да се изнесуваат кога тоа потребите на службата го наложуваат; 

4) забрана на пристап на неовластени лица во просториите кои се одредени за 
обработка, користење и чување на тајните документи, односно во воени и други објекти 
во кои се чуваат или произведуваат средства на вооружување и воена опрема кои 
претставуваат воена тајна; 

5) забрана на јавно прикажување на тајните податоци и соопштување на податоците 
за тие средства без одобрение на овластено лице; 

6) одредување на начин и средства за пренесување на техничките материјални 
средства, опрема и документи; 

7) примена на мерки на криптозаштита за податоците кои претставуваат државна и 
воена тајна од степенот на строго доверливо и доверливо при нивно пренесување преку 
техничките средства за врски; 

8) одредување и примена на мерки за физичка и техничка заштита и други мерки на 
заштита; 

9) водење на потребна евиденција за тајните документи; 

 4



10) забрана на публикување на тајни податоци без одобрение на овластеното лице; 
11) контрола во спроведувањето на пропишаните мерки на заштита; 
12) избор и определување на лица за работа на одредени задачи и определување на 

лица кои можат да бидат запознаени со тајните податоци, како и обемот, условите и 
начинот на тоа запознавање. 

 
Член 16 

Посебни мерки на заштита на тајните податоци: 
1) водење на посебна евиденција за податоците утврдени како државна тајна и за 

лицата кои се запознаени со тие податоци, односно за лицата на кои тие податоци им се 
дадени на користење; 

2) чување на тајните документи во железни каси и во простории кои се обезбедени со 
органи на внатрешна служба или технички уреди и чување на податоците кои се 
утврдени како државна тајна во посебни простории обезбедени со стража или друг вид 
на физичко обезбедување; 

3) пренесување на тајните документи по пат на курир, и пренесување на документите 
кои претставуваат државна тајна под задолжително вооружена придружба или примена 
на соодветни технички средства на заштита; 

4) земање на писмена обврска од лицата ангажирани на изработка на тајните 
документи, како и од лицата кои во службените односи ги користат документите 
утврдени како државна тајна за чување на тајност на нивната содржина; 

5) одредување на тајни (информации) називи под кои ќе се водат работите и 
документацијата од почетокот на планирањето до реализацијата; 

6) писмено примопредавање на должноста помеѓу лицата кои ракуваат или ги чуваат 
тајните документи, како и предавање на тие документи на овластените лица со писмена 
потврда на приемот; 

7) одредување на бројот на примероците во кои тајниот документ ќе се изработи, но 
кога ќе му биде доставен и кој е надлежен да одобри негово умножување или правење 
извод; 

8) комисиско уништување на работните концепти, прибелешки, индига, матрици, 
пресметки, графикони и други помошни материјали користени при работата, кое се 
врши со спалување или на друг начин кој обезбедува потполна заштита на тајноста на 
содржината на уништениот материјал. 
Документите кои претставуваат државна тајна или воена тајна од степенот строго 

доверливо не можат да се изнесуваат и користат надвор од службените простории, 
додека другите документи можат да се изнесуваат поради обавување на службени 
работи во одреден орган или установа само по одобрение на старешината од ранг 
командант на полк-бригада или повисок старешина. 
Употреба на технички средства за снимање на искажувањата на состаноци и 

реферирања дозволена е само по одобрение на старешината во чија надлежност се 
наведените работи. Снимениот материјал се проценува, му се одредува вид и степен на 
тајност, се евидентира и се преземаат мерки за негово чување, употреба или 
поништување. 
Мерки на безбедност при користење на пиротехнички средства се преземаат по 

наредба на старешината на командата, установата или единицата во која се наоѓаат на 
употреба тие средства. Старешината или одговорното лице од кого потекнува 
документот кој треба да се умножи, должен е за секое умножување да одреди број на 
примероци, како и понатамошен тек на користење на секој умножен примерок, се до 
неговото враќање или уништување, како и да ги контролира наведените мерки. 
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Член 17 

Ha странските правни и физички лица не им е дозволен увид во тајните податоци 
ниту пристап на средствата, воените објекти и уреди кои претставуваат тајни податоци 
без посебно одобрение на овластеното лице. 
Кога на странските лица им е одобрена посета на воените единици и објектите на 

Армијата, можат да им се соопштат тајни податоци само во рамките на даденото 
одобрување. 
Припадниците на Армијата не можат во странските средства за информирање да 

објавуваат написи и други информации кои содржат податоци кои се одредени како 
тајни. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

Co влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
критериумите за утврдување на тајните податоци значајни за Армијата на Република 
Македонија кои мораат да се чуваат како тајна и мерките за нивна заштита (�Службен 
весник на РМ� бр. 71/92).  

 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 02-3310/2   

од 25 јули 1994 година                                                                         Министер за одбрана, 
       Скопје                                                                   д-р Владо Поповски, с.р. 
 
 
 


