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Табела 1 –  Преглед на прописи во Република Македонија од интерес на овој Преглед, 
кои биле на снага на крајот на 2000, почетокот на 2001 година; и други подоцнежни  

Извор на право Основ на изворот на право Одредба од изворот на право битна за предметот 

47/87 Св.СРМ Закон за стоковните резерви  Укинат со: Законот за стокови резерви (68/04 
Св.РМ) 

 

58/89 Сл.СФРЈ Закон за стоковните резерви   

15-90 Закон за изградба на инвестициони објекти  
 

член 13 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на изградбата на воени објекти и 
други објекти во воениот круг. 

8/92 Закон за одбрана Член 1(2) 
Одбраната на Републиката ја остваруваат граѓаните, органите на државната власт и вооружените сили како армија на Република 
Македонија (во натамошниот текст: армија). 
Член 17 
Во остварувањето на одбраната Министерството за одбрана: 
 17(1)(7) 
се грижи за обезбедување резерви за потребите на одбраната во случај на воена состојба; 
 17(1)(14) 
организира и спроведува материјално и финансиско работење во армијата; 
 17(1)(15) 
врши стручни и управни работи во врска со изградбата на воени и други објекти од посебно значење за одбраната и изградбата на 
инвестиционите објекти за потребите на армијата; 
Член 34 
Под материјално обезбедување на армијата, во смисла на овој закон, се подразбира снабдувањето на армијата со борбени и 
други материјални средства и опрема, исхрана, вршење на услуги и санитетско и ветеринарно обезбедување. 
Член 35 
Материјалното обезбедување на армијата го организира и спроведува министерството за одбрана во согласност со документите 
за развој и документите за употреба на армијата. 
Член 36 
Заради материјално обезбедување на армијата се формираат потребни резерви на материјални средства. 
Видот и обемот на резервите на материјалните средства со правилник ги утврдува министерот за одбрана. 
Член 119 
Безбедноста во одбраната опфаќа мерки, активности и постапки што се преземаат заради заштита на тајноста на податоците, 
информациите, документите, средствата, објектите и зоните од значење за одбраната на Републиката (тајни податоци). 
Член 121(2) 
Критериумите за утврдување на тајните податоци значајни за армијата кои мораат да се чуваат како тајна и мерките за нивна 
заштита со правилник, ги пропишува министерот за одбрана. 
Член 122 
Заради заштита на интересите на одбраната со уредба Владата ги утврдува зоните во кои се ограничува слободата на 
движењето, престојот или населувањето. 

59/92 Уредба за критериумите и мерките за 
заштита на тајноста на податоците од значење 
за одбраната  

Укинат со: Уредба 36/94  

13/93 Измени и дополнувања на (47/87 Св.СРМ) 
Закон за стокови резерви од 08.03 1993 

Укинат со: Законот за стокови резерви 
  (68/04 Св.РМ) 
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Извор на право Основ на изворот на право Одредба од изворот на право битна за предметот 

36/94 Уредба за критериумите и мерките за 
заштита на тајноста на податоците од значење 
за одбраната (4. Јули 94) 

Укинат со: Регулаторна Гилотина  
  (34/08 Св.РМ) 

 

43/94 Правилник 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 (25.Јули 
94)  

Донесен врз основа на: 121(2) ЗО (8/92) Укинат 
со: Регулаторна Гилотина  
  (34/08 Св.РМ) 

 

44(26)/98 Закон за јавни набавки  Член 2(1) 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на јавните набавки за делот кој има 
одбранбен и безбедносен карактер на земјата и се прогласени за државна 
тајна. 
Член 74 
За спроведување на овој закон Владата може да донесе подзаконски прописи. 

44-99 Деловник за работа на владата на 
република Македонија 

  

18-99 Закон за изменување и дополнување на 
законот за изградба на инвестициони објекти 

  

58/00 Закон за организација и работа на органите 
на државната управа 

21.07.2000  

59/2000 Закон за владата на Република 
Македонија 

  

30/01 Уредба за дополнување на Уредба за 
критериумите и мерките за заштита на тајноста 
на податоците од значење за одбраната 

18.04 2001  

Законот за стокови резерви 68/04 
 

Укинат со: 84/08 Законот за стокови  
 резерви 

 

16/05 Уредба за условите и критериумите за 
избор на складиштари на стоковни резерви 
 
 

 Член 13  
Податоците од договорите за складирање, неговите измени и дополненија 
како и целокупната документација во врска со неговата реализација, се 
сметаат за службена тајна во смисла на член 5 точка 5 од Уредбата за 
критериумите и мерките за заштита на тајноста на податоците од значење за 
одбраната (59/92 Св.РМ); погрешна одредница (59/94 Св.РМ) 
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Извор на право Основ на изворот на право Одредба од изворот на право битна за предметот 

84/08 Закон за стокови резерви    

34/98 Одлука за определување на опрема, 
материјали и услуги од одбранбен и безбедносен 
карактер 

член 74 вв 2(1) ЗЈН1 Оваа Одлука е двапати дополнета со Одлука за дополнување на Одлуката. 

Ноември 1998 Упатство за планирање, 
утврдување и следење на јавните набавки во 
Министерството за Одбрана 

160 ЗОУ (40/90 и 63/94)  

58/00 Закон за организација и работа на   
Органите на државната управа   
 
 

 Член 15   
Министерството за одбрана ги врши работите што се однесуваат на:    
- остварувањето на системот на одбраната на независноста и територијалниот 
интегритет на Република Македонија;    
- планирањето, организацијата, опремувањето, развојот и 
подготвувањето на Армијата на Република Македонија и 
спроведувањето на утврдените планови;    
- организирањето и подготвувањето за одбрана и за цивилна заштита;    
- организирањето и спроведување на обуката за одбрана;    
- организирањето и подготвувањето на  набљудување и известување, врски за 
раководење и криптозаштита;    
- надзорот од негова надлежност и   
- врши други работи утврдени со закон 

34/08 Уредба за престанување на важење, 
односно на примена на прописите опфатени со 
проектот регулаторна гилотина 

ги укинува 36/94 и 43/94 Точка 6 

 

                                                      
1 Основот е неправилно утврден поради тоа што со член 74 се дава овластување на Владата да донесе подзаконски акти во врска со спроведување на Законот за јавни набавки, а не и 
да донесе (Одлука во која ќе утврди) листа на опрема, материјали и услуги на кои овој закон нема да се однесува. Такво овластување, има во Законот за Одбрана (8/92); Уредбата 
(36/94) и со почитување на Правилникот (43/94), а во врска со член 2 од ЗЈН (44(26)/98). 
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Преглед 346-1/09 1 
 2 
Предмет на овој Преглед е: Осудителна пресуда XI К.бр.1861/01-1 на Основниот суд 3 
    Скопје 1 од 29.12 2006 и објавена на 04.01 2007;  4 
 5 
Редовни правни лекови: употребени; 6 
 7 
Пресудата е донесена по: Обвинителен Акт на ОЈО Скопје  8 
    КО.бр.1988/2001 од 23.11 2001; 9 
 10 
Пресудата е:   правосилна; 11 
 12 
Пресудата гласи: 13 
 Обвинетите Љубен Пауноски и Кирил Ѓоргов, како службени лица и тоа Љубен 14 
Пауноски како министер за одбрана, а Кирил Ѓоргов како потсекретар во 15 
Министерството за одбрана, во текот на месец декември 2000   година,   со   16 
искористување   на   својата   службена   положба за обвинетите Владимир Талески и 17 
Љупчо Петковски, прибавиле корист во износ од 85.635.659,00-Денари, на начин што 18 
обвинетиот Љубен Пауноски му наложил, а обвинетиот Кирил Ѓоргов склучил два 19 
договори помеѓу Министерството  за  одбрана  и  Претпријатието  „ХС Компани“ ДОО 20 
експорт-импорт Скопје, кое во време на склучување на договорите било сопственост на 21 
Зоран и Маја Симоновски, а во текот на месец февруари 2001  година, истото го купиле 22 
обвинетите Владимир Талески и Љупчо Петковски, кои се во роднинска врска со 23 
обвинетиот Љубен Пауноски и тоа договор бр.03-7400/2 од 27.12.2000 година, за 24 
набавка на прехранбени артикли во вредност од 19.618.606,00 денари, при што на 25 
28.12.2000 година наведениот износ е префрлен на сметката на „ХС Компани“ како 26 
авансно плаќање, и договор бр.03-7482/1 од 28.12.2000 година за инвестициона 27 
изградба на станбен комплекс во Касарната "Илинден" во Скопје -индивидуални  28 
станбени  згради  во  вкупна  вредност  од  166.580.000,00 денари, за кој на 29.12.2000 29 
година на сметката на „ХС Компани“ се префрлени парични средства во износ од 30 
74.961.000,00 денари како авансно плаќање, при што договорите во име на „ХС 31 
Компани“ ги потпишувал обвинетиот Владимир Талески, а во име на Министерството за  32 
одбрана,  заедно  со  налозите  за  пренос на  парични  средства  ги потпишувал 33 
обвинетиот Кирил Ѓоргов, без притоа да биде испочитувана процедурата предвидена 34 
во Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ бр.26/98), постапувајќи спротивно 35 
на чл.16 ст.1 од истиот Закон, односно Договорите биле склучени без претходно 36 
спроведена постапка за склучување на договори со отворен повик, а обвинетите 37 
Љупчо Петковски и Владимир Талевски со умисла ги поттикнале обвинетите Љубен 38 
Пауновски и Кирил Ѓоргов на такви дејствија, на начин што спротивно на одредбите од 39 
Законот за јавни набавки во име и за сметка на Претпријатието „ХС Компани“ ги 40 
склучиле договорите и ги примиле префрлените парични средства во износ од 41 
94.579.606,00 денари од кои за делумно реализирање на договорот за набавка на 42 
прехранбени производи потрошиле 8.943.947,00 денари, а останатите парични 43 
средства ги потрошиле за свои потреби. 44 
Со ваквите дејствија обвинетите сториле: ... кривично дело Злоупотреба на службената 45 
положба и овластување  член 353(3) в.в. (1) в.в. член 22 и член 45 КЗ РМ ...  46 
 47 
 Останува оправдан сомнеж дека со пресудата, видливо во нејзиното 48 
образложение,  не се потврдува обвинението поставено со обвинителниот акт, затоа 49 
што не е исполнет барем еден од зададените законски услови за инкриминација во 50 
наведеното кривично дело, поради тоа што за наведените: 51 

– договор бр.03-7400/2 од 27.12.2000 за набавка на прехранбени артикли и 52 
– договор бр.03-7482/1 од 28.12.2000 година за инвестициона изградба на 53 

станбен комплекс во Касарната "Илинден" во Скопје 54 
ниту било дозволено да се постапи надвор од општото значење на член 2 од 55 
Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија 56 
бр.44(26)/98), односно член 13 од Законот за изградба на инвестициони објекти 57 
(Службен весник на Република Македонија 15/90), а камо ли да се спроведе 58 
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постапка за склучување на договори со отворен повик, поради тоа што видливо 59 
од одредбите на Правилникот за критериумите за утврдување на тајните 60 
податоци значајни за армијата на република Македонија кои мораат да се 61 
чуваат како тајна и мерките за нивна заштита поточно: 62 
– критериум дека податок за ешелонирање (распоредување) на материјалните 63 

резерви претставува државна тајна. (член 9 став 2 точка 7); 64 
– критериум дека податок за набавки во Републиката, увоз и извоз на 65 

предмети на вооружување и воена опрема кои се од посебно значење 66 
претставува воена тајна (член 11 став 2 точка 12); 67 

– критериум дека податок за резерви за потребите на Армијата претставува 68 
воена тајна (член 11 став 2 точка 17); 69 

– критериум дека податок за мирновременска локација на единиците 70 
претставува воена тајна (член 12 став 2 точка 5); и  71 

– поважни објекти на некои команди, установи и единици кои не се утврдени 72 
како строго доверливи претставува воена тајна (член 12 став 2 точка 6); 73 

договорите биле склучени соодветно правилникот, иако не биле маркирани 74 
соодветно истиот правилник, за што или носат одговорност изготвувачите на 75 
Рефератите од кои произлегуваат договорите или тоа било намерно направено 76 
токму поради прикривање на важноста и чување на тајноста на податоците 77 
содржани во договорите од важност за Армијата. 78 

 79 
 Овдека нема подетално да навлегуваме во низа на нелогичности и 80 
недоследности поврзани со вештачењето од ноември 2001, исказите на сведоците или 81 
не постапувањата по налозите во Пресудата на Апелациониот суд, дури ни во деловите 82 
каде Судот ги утврдувал процедурите за работа во МО врз основа на искази на 83 
сведоци, а притоа не консултирал дополнителни прописи на пример Упатството за 84 
работа по набавки во МО од 1998 (доколку не било укинато или зановено со друг акт 85 
на овластен наслов во Министерството за Одбрана), или Закон од робним резервама 86 
објавен во Службен весник на СФРЈ 58/89 преземен од законодавството на СФРЈ и 87 
колку што ни е познато се уште не престанал да важи; односно промена на 88 
материјалните прописи со во 2004 година донесена Уредба за услови и критериуми за 89 
избор на складиштари на стоковни резерви од која јасно се гледа дека соодветни 90 
договори за складиштење мора да содржат рок за враќање на потрошената стока и тоа  91 
31.12 во тековната година (на пример член 15 кој се однесува на сол и сурово 92 
сончогледово масло), или за тоа како темата на договорот видливо Наод и Мислење СВ 93 
I 166/2001 изготвено од БСВ во Ноември 2001 година, од „инвестициона изградба на 94 
службен комплекс во касарната Илинден“ односно „изградба на службени станови - 95 
објект во касарна Илинден“ според наредбата на истражниот судија, станала  96 
„инвестициона изградба на станбен комплекс во Касарната Илинден“ во пресудата од 97 
2006; односно во фрапантно сведочење на еден од сведоците за пречекорување на 98 
службено овластување од страна на началник во АРМ кој неовластено му нудел 99 
договор за градење, и кој началник истовремено е и сведок на кој му се поклонува 100 
целосна доверба, а истовремено е подносител на Реферат за еден од договорите, па 101 
дури и малициозната забелешка во пресудата дека „При непостоење на регулатива, 102 
свесно е одбрана локацијата за градба во кругот на касарната „Илинден“, за договорот 103 
да биде склучен со непосредна спогодба“, иако тие потреби и локации се утврдени 104 
дури и во Финансов план на МО 1999/2000 година кога обвинетиот ни од далеку немал 105 
врска со МО и тн. 106 
 107 

Судот во доказната постапка, и при утврдување на пресудата не го земал во 108 
обѕир постоењето на: „Правилник за критериумите за утврдување на тајните податоци 109 
значајни за армијата на република Македонија кои мораат да се чуваат како тајна и 110 
мерките за нивна заштита“ објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 111 
43/94; донесен од Министерот за Одбрана врз основа на член 121 став 2 од Законот за 112 
Одбрана Службен весник на Република Македонија бр.8/92; и кој важел до објавување 113 
на „Уредба за престанување на важење, односно на примена на прописите опфатени 114 
со проектот регулаторна гилотина“ во Службен весник на Република Македонија 115 
бр.34/08, како и прописите поврзани со работите на стоковните резерви. 116 
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 Видливо од Пресудата XI К.бр.1861/01-1 на Основниот суд Скопје 1 од 29.12 117 
2006,   118 

– договорот бр.03-7400/2 од 27.12.2000 за набавка на прехранбени артикли е 119 
склучен врз основа на Реферат за набавка на артикли храна бр.15-61/387 120 
поднесен на 25.12 2000 од началник на интендантска служба полковник 121 
Миле Бошков и помошник на министерот за логистика Кирил Калкашлиев; и 122 

кој содржи податоци (член 11 став 2 точка 12) за набавки во Републиката на 123 
прехранбените артикли кои (член 9 став 2 точка 7 ) се дадени на чување во 124 
ВП3128 односно дека тие таму треба и да бидат доставени при исполнување на 125 
договорот  и (член 11 став 2 точка 17) бидејќи тоа биле артикли потребни за 126 
враќање на долг кон Дирекцијата за Стоковни Резерви кои ги потрошила 127 
Армијата, и (член 12 став 2 точка 6) локацијата, намената и дел од чуваните 128 
ствари во објектот ВП3128.  129 
 Не смее да се изгуби предвид, како што тоа добро го забележува Судот 130 
дека се работи за договор за складиштење, и дека на локацијата ВП3128 131 
односно складиштето има стока која припаѓа кој знае кому и кој знае за каква и 132 
чија намена и користење. 133 
 Не смее да се изгуби и предвид, функцијата, намената и организацијата 134 
на стоковните резерви и во мирновременски и во воени услови, и според 135 
Законот за стоковни резерви на СРМ и според Закон о робним резервама СФРЈ, 136 
кои според функцијата на Армијата можат да се променат од едно во друго без 137 
најава, во смисла на поопштата дефиниција за тоа што е армија дадена во 138 
Законот за Одбрана, и договорите како такви соодветно на потесната 139 
дефиниција за тоа што е Армија, дадена во Правилникот донесен врз основа на 140 
член 132 од истиот; прописи кои во времето на дејства од пресудата (крајот на 141 
2000 година и почетокот на 2001 година) биле на снага во Република 142 
Македонија. 143 
 Што се однесува до прашањето на крајна итност факт е дека 144 
финансиските планови на министерствата се планирани распореди на годишно 145 
ниво, факт е дека е направен сериозен пропуст поради тоа што не е 146 
недвосмислено утврдено дали постои рок за враќање на потрошената стока која 147 
била на складиштење во ВП3128 во договорите 18-228/249; 250; 251 и 252 од 148 
16.05 1994 склучени помеѓу МО и Дирекцијата за стокови резерви на РМ, и дали 149 
тие навистина содржат клаузула за избор со враќање или плаќање по фактура, 150 
бидејќи од писмото одговор бр.20-28/390 од 10.10 2005 (на страна 26 од 151 
пресудата пасос 2) не се гледа со сигурност дали има или нема регулирани 152 
рокови за зановување на артиклите за исхрана кога артиклите се позајмени 153 
односно потрошени, врз основа на констатација по водена евиденција, односно 154 
наводната Наредба на Влада на РМ (сведочење на страна 15 од пресудата пасос 155 
3). Практиката и во СРМ била: враќање на потрошената стока во зададен рок со 156 
Одлука или според договор, видливо приложени докази Службен лист на СФРЈ 157 
Поверливо Гласило 6/81 од 23.01 1981, и во РМ (2004 година) според одредбите 158 
на Уредба за услови и критериуми за избор на складиштари на стоковни 159 
резерви каде јасно се гледа дека соодветни договори за складиштење мора да 160 
содржат рок за враќање на потрошената стока и тоа  31.12 во тековната година 161 
(на пример член 15 кој се однесува на сол и сурово сончогледово масло, 162 
односно продукти под точка 2 и 5 од предметниот договор),  163 
 164 
– договорот бр.03-7482/1 од 28.12.2000 година за инвестициона изградба на 165 

станбен комплекс во Касарната "Илинден" во Скопје е склучен врз основа на 166 
Реферат за набавка на материјални средства кој се однесува на изградба на 167 
службени станови - објект во касарна Илинден со број 16-78/1893 односно 168 
16-78/1894 поднесени на 27.12 2000 година од полковник Јово Гочевски, а 169 
потребата ја оверил полковник Стрхил Јаначковски; и  170 

кој содржи податоци  (член 11 став 2 точка 12) за набавки во Републиката на 171 
(член 12 став 2 точка 5) изградба на службени станови - објект во касарна 172 
Илинден на мирновременска локација на единиците, односно (член 12 став 2 173 
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точка 6) поважни објекти на некои команди, установи и единици кои не се 174 
утврдени како строго доверливи. 175 

 176 
 Факт е дека во пресудата (па може да се каже за време на постапка која траела 177 
од 2001 до 2007) никаде не се споменува дека е презентиран документ во кој се 178 
постапува соодветно на член 14 односно член 4 од Правилникот, соодветно на тоа 179 
овие податоци биле квалифицирани како таен податок од соодветен вид и степен на 180 
тајност, и (веројатно) не биле одбележани како такви од (за нас) непознати причини. 181 
Врз основа на член 2 и 3 од Правилникот секоја содржина во која се наоѓа, според 182 
критериумите класификуваниот, податок претставува документ кој носи таен податок, 183 
со други зборови сите деривативни документи на почетниот документ се односно мора 184 
да се со одреден вид и степен на тајност.  185 
 186 
 Судот неточно и/или непотполно ги утврдил законските прописи, и соодветно 187 
процедурите и околностите за класификација на одредени документи, а искористени 188 
како доказ, и поради нецелосно утврдени околности од материјалното право утврдил 189 
погрешни заклучоци, втемелени во пресудата. 190 
 191 
 Поради изложеното постои оправдан сомнеж дека Судот донел пресуда со која 192 
не се оправдани и како точни утврдени сите инкриминирачки услови за постоење на 193 
кривично дело според член 353(3) в.в. (1) од КЗ РМ, а исто така не се исклучени 194 
повреди на одредбите за правично судење и други одредби од Европската 195 
Конвенцијата за човекови права и основни слободи која е подеднакво валиден извор 196 
на правото во Република Македонија. 197 
/ 198 
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Прилог 1 1 
 2 
 3 
 Со решението вградено во Уредба за критериумите и мерките за заштита на 4 
тајноста на податоците од значење за одбраната (Св.РМ 36/94) донесено од Владата на 5 
Република Македонија, се предвидува дека податокот ќе биде од доверлива природа 6 
откако ќе се одбележи со соодветни предвидени обележја. 7 
 8 
 Законот за Одбрана (Св.РМ 8/92) во член 1 став 2 дава дефиниција за тоа што е 9 
армија: 10 

„Одбраната на Републиката се организира како систем за одбрана на 11 
независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија (во натамошниот 12 
текст: Република). 13 

Одбраната на Републиката ја остваруваат граѓаните, органите на државната 14 
власт и вооружените сили како армија на Република Македонија (во натамошниот 15 
текст: армија). 16 

 Претпријатијата и јавните установи и служби и локалната самоуправа можат да 17 
извршуваат определени задачи во областа на одбраната.“ 18 
  19 
 Врз основа на член 121 став 2 од Законот за Одбрана донесен е Правилник за 20 
критериумите за утврдување на тајните податоци значајни за армијата на Република 21 
Македонија кои мораат да се чуваат како тајна и мерките за нивна заштита објавен во 22 
Св.РМ 71/92, а потоа донесен е нов во Св.РМ 43/94 со кој претходниот престанува да 23 
важи. 24 
 Овој правилник, објавен во Св.РМ 43/94 останува да важи се до 2008 кога е 25 
укинат со Уредбата за престанување на важење односно на примена на прописите 26 
опфатени со проектот регулаторна гилотина Св.РМ 34/08. 27 
 28 
 Според Правилникот, дадени се критериуми врз основа на кои императивно се 29 
утврдува дека, доколку податокот ги исполнува зададените критериуми тој мора да 30 
биде таен податок и поради тоа одбележан со одреден вид и степен на тајност. Дури и 31 
оние податоци кои не се предвидени во член 9, 11 и 12 но кои се од значење за 32 
Армијата и се наменети за службена употреба на лицата на служба во армијата 33 
претставуваат интерна воена тајна. Се додека некој овластен не постапи според член 34 
14 од Правилникот, квалификуваниот податок е, мора да е, и останува таен, независно 35 
дали документот, е како таков и одбележан. Соодветно на критериумите зададени во 36 
Правилникот според неговиот член 2 „определувањето на видот на тајната и степенот 37 
на тајност на податоците и преземање мерки за нивна заштита се вршат во моментот 38 
на започнувањето на подготовките за извршување на  задачата, односно во моментот 39 
на настанокот на податокот. Определувањето на видот на тајната и степенот на 40 
тајност на податоците значајни за Армијата и преземање на мерки на нивна заштита го 41 
врши, односно наредува старешината во командата, односно единицата на Армијата. “ 42 
 Во член 3 од Правилникот се утврдува нешто што се наметнува со самата 43 
природа на работите, дека податокот е битното од класификувана природа, независно 44 
дали документот каде тој податок се содржи е одбележан со некој знак. Соодветно на 45 
тоа, во Правилникот квалификуваните податоци се таен податок и за цивилниот и 46 
воениот состав на Армијата, за државните органи (по исклучок врз основа на член 4) и 47 
за сите други (по исклучок врз основа на член 14). 48 

 49 
Бидејќи гладниот војник не е војник туку мета! 50 
Токму такви документи со класификувани информации се: 51 
– Договори помеѓу МО и Дирекцијата за стокови резерви на РМ од: 18-228/249; 52 

250; 251 и 252 од 16.05 1994 (цитирани во Наод и Мислење на БСВ, а по 53 
својата правна природа тие се договори за складиштење); 54 

– Министерство за Финансии План за 2000; 55 
– Финансиски план на МО за 2000; 56 
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– Реферат за набавка на артикли храна бр.15-61/387 поднесен на 25.12 2000 од 57 
началник на интендантска служба полковник Миле Бошков и помошник на 58 
министерот за логистика Кирил Калкашлиев; и 59 

– Реферат за набавка на материјални средства кој се однесува на изградба на 60 
службени станови - објект во касарна Илинден со број 16-78/1893 односно 16-61 
78/1894 поднесени на 27.12 2000 година од полковник Јово Гочевски, а 62 
потребата ја оверил полковник Стрхил Јаначковски. 63 

 64 
 Во член 1 од Правилникот се дава потесна дефиниција за тоа што значи зборот 65 
Армија, во контекст на овој правилник: 66 
 „Co овој правилник се пропишуваат критериумите за утврдување на тајните 67 
податоци значајни за Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: 68 
Армија) кои мораат да се чуваат како тајни (во натамошниот текст: тајни податоци) и 69 
мерките за нивна заштита во командите и единиците на Армијата.“ 70 
 71 
Дополнително со член 1 јасно се утврдува императивниот карактер на одредбите во 72 
правилникот, кои се однесуваат на критериуми врз основа на кои ќе се утврди дека 73 
податокот е таен и кој како таков мора да се чува како тајна (таен податок) како и 74 
мерките за негова заштита. 75 
 76 
 Во член 3 од Правилникот се утврдува:  77 
 „Обврската за чување на тајните податоци настанува во моментот на сознавање 78 
на тајната и трае и по престанокот на службата во Армијата.“ 79 
 80 
 Во член 4 прецизирано е: 81 

„Ослободување од обврската за чување на тајната, односно одобрение тајниот 82 
податок да може да се соопшти на државен орган, може да даде министерот за 83 
одбрана.“ 84 
 85 
Односно дека Министерот за одбрана може да даде ослободување од обврска за 86 
чување на тајната, односно одобрение тајниот податок да може да се соопшти на 87 
државен орган. Строгоста на одредбите оди до толку Министерот да може да даде 88 
ослободување но до соопштување на друг државен орган. 89 
 90 
 Во член 14 прецизирано е: 91 

„Предлог за менување или укинување на видот на тајноста и степенот на тајност 92 
може да поднесе секој старешина кој во текот на работата дојде до уверување дека 93 
настанале услови за менување или укинување на одредениот вид и степен на тајност.   94 
За менувањето на видот на тајноста и степенот на тајност одлучува старешината кој 95 

ја одредил, или неговиот претпоставен старешина, за што е должен да ги извести сите 96 
кои ги користат документите или податоците на кои им е изменет видот и тајната или 97 
степенот на тајност.“ 98 

 99 
Видливо во став 2 од овој член, се наметнува обврска на секој старешина, кој ќе се 100 
стекне со уверување и има овластување да го промени или укине видот или степенот 101 
на тајност на одреден податок за тоа да ги информира сите оние кои се користат со 102 
документите или податоците. 103 
 Понатаму, се утврдува дека доколку некој податок ги исполнува критериумите 104 
предвидени со овој Правилник, тој податок мора да се чува како таен податок од 105 
одреден вид и степен (член 8 до член 14), како и општите и посебните мерки за негова 106 
заштита (член 15 до член 17).  107 
 108 
 Во член 8 во Правилникот се утврдува разграничување на државна тајна од 109 
воена тајна: 110 
 „Документите, средствата, опремата објектите како и други факти од значење 111 
за Армијата претставуваат, зависно од нивното значење, државна или воена тајна.“ 112 
 113 
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 Овие одредби, дека податокот е таен доколку според критериумите е од 114 
значење за Армијата, се императивни за секој податок кој ги исполнува критериумите 115 
поставени со овој правилник (член 9, 11 и 13).  116 
 117 

 Со член 9 од Правилникот се утврдува дека: 118 
„Државна тајна претставуваат податоците за Армијата со чие откривање ќе настанат 119 

штетни последици за одбраната на Република Македонија (во натамошниот текст: 120 
Република).   121 
Како државна тајна се сметаат податоците за Армијата кои се однесуваат на:   122 
1) воено стратегиски студии и проценки врз кои се засноваат замислите, плановите 123 

и конкретните решенија за употреба;   124 
2)планови за подготвеност и тревожење;   125 
3) преглед на мобилизациски развој,   126 
4) планови за уредување на територијата за вооружена борба;   127 
5) организација, планови и средства за криптозаштита, пропишани норми и 128 

постапки во спроведување на криптозаштитата;   129 
6) планови и мерки за стратегиско - оперативно маскирање;   130 
7) ешелонирање на материјалните резерви;   131 
8) планови за производство на вооружување и воена опрема;   132 
9) определени работи на Секторот за безбедност и разузнавање кои произлегуваат 133 

од правилата за нивна работа.   134 
На документот кој претставува државна тајна, во горниот десен агол се става 135 

знакот: .ОДБРАНА., а под него знакот .ДРЖАВНА ТАЈНА.“ 136 
 137 
Правилникот утврдува критериум дека податок за ешелонирање (распоредување) на 138 
материјалните резерви претставува државна тајна. (член 9 став 2 точка 7).  139 
 Поради ова на ваквите податоци се бара (мора) да се става знакот „ОДБРАНА“, а 140 
под него знакот „ДРЖАВНА ТАЈНА“. Тоа не значи дека доколку врз документот не се 141 
ставени вакви обележја, тој не е таен податок иако содржи податоци за ешелонирање 142 
(распоредување) на материјалните резерви. Во истата насока од ова произлегува дека: 143 
секој документ кој содржи таков податок за распоредување на материјални резерви, 144 
врз основа на овој Правилник е државна тајна поврзана со одбрана. Понатаму, се 145 
додека некој овластен не постапи според член 14 од Правилникот (Св.РМ 43/94), 146 
податокот мора да е, и останува таен, независно дали документот, е како таков и 147 
одбележан. 148 
 Соодветно на значењето на член 4 од овој правилник поради тоа што 149 
Министерот за Одбрана не е „воено лице“, ваквите податоци се таен податок и за 150 
цивилниот и воениот состав на Армијата, дополнително и за секој оној кој ќе го узнае 151 
таквиот податок.  152 
 153 
 Со член 10 од Правилникот, се определува дека: 154 

„Воена тајна претставуваат податоците од значење за Армијата, со чие откривање 155 
ќе настанат штетни последици за Армијата.   156 
На секој податок кој претставува воена тајна, во зависност од неговото значење му 157 

се одредува еден од следните три степени на тајност: .СТРОГОДОВЕРЛИВО., 158 
.ДОВЕРЛИВО. или .ИНТЕРНО.“ 159 
 160 
 Со член 11 од Правилникот се утврдува дека:  161 

„Строго доверливи се оние податоци од посебно значење за Армијата со чие 162 
откривање ќе настанат потешки штетни последици за Армијата.   163 
Строго доверливи претставуваат податоците за Армијата кои се однесуваат на:   164 
1)организација и формација;   165 
2) мобилизациски документи за единиците; 166 
3) работи на оперативните центри и постојните оперативни дежурства;   167 
4) информации и анализи за борбената готовност на командите и единиците;   168 
5) анализи за моралната состојба;   169 
6) вкупен распоред и бројна состојба на единиците, огнената моќ на единиците и 170 

некои важни видови вооружувања;   171 
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7) анализи и оценки на состојбата и пополнетоста на единиците со борбена техника, 172 
муниција, минскоексплозивни и погонски средства;   173 

8) мирновременска и воена пополнетост со старешински и војнички состав, како и 174 
збирни податоци за старешинскиот состав;   175 

9) планови за уредувањето на територијата и нивна реализација за потреби на 176 
одделни единици;   177 

10) збирни прегледи за вооружувањето и воената опрема;   178 
11) специјални технички средства и нивна примена во Армијата, како и 179 

вооружување и воена опрема од посебно значење;   180 
12) набавки во Републиката, увоз и извоз на предмети на вооружување и воена 181 

опрема кои се од посебно значење;   182 
13) научноистражувачки работи и научни и технички достигнувања кои се од 183 

посебно значење за вооружувањето и опремувањето;   184 
14) проценки, замисли и решенија за изведување на борбените дејствија на 185 

Армијата со некои варијанти на одбраната;   186 
15) планови и елаборати за вежби на здружените состави и обука на командите и 187 

единиците;   188 
16) работи на криптозаштита кои не се утврдени како државна тајна и стручни 189 

материјали кои се користат за наставни и други службени потреби, како и на 190 
организација на системот на врските;   191 

17) резерви за потребите на Армијата;   192 
18) збирни статистики и евиденции;   193 
19) одредени топографски работи и одредени топографски и специјални карти;   194 
20) задачи на Секторот за безбедност и разузнавање кои не се утврдени како 195 

државна тајна.   196 
На документите кои содржат строго доверливи податоци, во горниот десен агол се 197 

става знакот: .ВОЕНА ТАЈНА., а под него знакот .СТРОГО ДОВЕРЛИВО.“ 198 
 199 
Правилникот утврдува критериум дека податок за набавки во Републиката, увоз и 200 
извоз на предмети на вооружување и воена опрема кои се од посебно значење. (член 201 
11 став 2 точка 12)  202 
Правилникот утврдува критериум дека податок за резерви за потребите на Армијата. 203 
(член 11 став 2 точка 17)  204 
 205 
 Податок за набавки во Републиката и/или за резервите за потребите на 206 
Армијата претставува строго доверлив податок кој бидејќи е од посебно значење за 207 
Армијата со чие откривање ќе настанат потешки штетни последици за Армијата 208 
претставува воена тајна. И повторно, тоа не значи дека доколку врз документот не се 209 
ставени вакви обележја, тој не е таен податок иако содржи податоци за резерви за 210 
потребите на Армијата. Во истата насока од ова произлегува дека: секој податок 211 
односно документ кој се однесува на резерви за потребите на Армијата, врз основа на 212 
овој Правилник е државна тајна поврзана со одбрана. Понатаму, се додека некој 213 
овластен не постапи според член 14 од Правилникот (Св.РМ 43/94), податокот мора да 214 
е, и останува таен, независно дали документот, е како таков и одбележан. 215 
 Соодветно на значењето на член 4 од овој правилник поради тоа што 216 
Министерот за Одбрана не е „воено лице“, ваквите податоци се таен податок и за 217 
цивилниот и воениот состав на Армијата, дополнително и за секој оној кој ќе го узнае 218 
таквиот податок. 219 
  220 
 Со член 13 од Правилникот се опфатени сите други податоци, а особено оние 221 
податоци кое се дериват на документите/податоците определени во членовите 9, 11 и 222 
12. Имено:  223 
 „Интерни се оние податоци од значење за Армијата кои се наменети за 224 
службена употреба на лицата на служба во Армијата, а кои по своето значење не 225 
претставуваат податоци од член 9, член 11 и член 12 од овој правилник.  226 
 На документите кои содржат интерни податоци во горниот десен агол се става 227 
знакот „ВОЕНА ТАЈНА“, а под него знакот:„ИНТЕРНО“.“ 228 


