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20140561731
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 127 од Законот за полиција („Службен весник на Република
Македонија” бр. 114/2006, 6/2009, 145/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 18.3.2014 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ, ВИДОВИТЕ НА
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ И СТЕПЕНИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се определуваат личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите
на мерки и активности и степените на обезбедување.
Член 2
Под обезбедување на личности и објекти во смисла на оваа уредба се подразбира
планирање, организирање, координирање и извршување на оперативно-превентивни,
превентивно-технички, физички, здравствени и други мерки и активности со цел за
обезбедување на:
- највисоките претставници на органите на државната власт на Република Македонија
кога се во Република Македонија, а кога се во официјални и работни посети на странски
држави во содејство и соработка со странски служби задолжени за обезбедување;
- странски државници (претседатели на држави, влади, парламенти и владетели-суверени
и други носители на официјални државни функции) кои се во официјални и работни
посети на Република Македонија и странски делегации од понизок ранг во работни посети
од особено значење и интерес за Република Македонија, како и највисоки претставници на
меѓународни организации кои се во официјални и работни посети на Република
Македонија;
- седиштата на органите на државната власт и просторот околу нив, како и
резиденцијалните и репрезентативните објекти и околниот простор што им припаѓа на
органите на државната власт на Република Македонија;
- дипломатско-конзуларните претставништва и резиденции на Република Македонија
во странство во содејство и соработка со странски служби за обезбедување врз основа на
реципроцитет или склучен договор;
- странските дипломатско-конзуларни претставништва во Република Македонија и
нивните резиденции врз основа на реципроцитет или склучен договор и меѓународните
мисии со седиште во Република Македонија врз основа на меѓународен договор
ратификуван од Република Македонија;
- манифестации од интерес за Република Македонија, во организација на органите на
државната власт на Република Македонија или други правни лица на кои присуствуваат
или се очекува да присуствуваат личностите кои се обезбедуваат согласно со оваа уредба
и
- објекти и простори кои се од посебно значење и интерес за безбедноста и одбраната
на Република Македонија.
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Мерките и активностите од ставот 1 на овој член Министерството за внатрешни работи,
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија ги преземаат самостојно
или во соработка и содејство со други безбедносни органи, служби, правни или физички
лица, секој во рамките на своите надлежности и овластувања утврдени со закон.
Член 3
За обезбедување на личностите и објектите од оваа уредба се преземаат редовни,
вонредни и посебни мерки и активности за обезбедување.
По проценка на загрозеноста по безбедноста на личностите и објектите што се
обезбедуваат, а во зависност од актуелната политичко-безбедносна состојба,
нарушувањето на јавниот ред и мир во поголеми размери, воена или вонредна состојба,
како и за време на елементарни непогоди и епидемии, се преземаат и дополнителни мерки
и активности за обезбедување согласно закон.
II. ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ
Член 4
Од страна на Министерството за внатрешни работи со редовни, вонредни и посебни
мерки и активности постојано се обезбедуваат следниве личности:
- Претседателот на Република Македонија;
- претседателот на Собранието на Република Македонија;
- претседателот на Владата на Република Македонија;
- замениците на претседателот на Владата на Република Македонија;
- министерот за внатрешни работи;
- министерот за одбрана;
- министерот за надворешни работи и
- директорот на Бирото за јавна безбедност и директорот на Управата за безбедност и
контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи.
Од страна на Министерството за внатрешни работи со редовни мерки и активности за
обезбедување се обезбедуваат и членовите на потесното семејство на Претседателот на
Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и
претседателот на Владата на Република Македонија.
Под членови на потесното семејство на личностите кои се обезбедуваат од ставот 2 на
овој член во смисла на оваа уредба се подразбираат брачниот другар и децата до навршена
21 година живот.
Член 5
Врз основа на претходна безбедносна проценка изготвена од Министерството за
внатрешни работи, од страна на министерот за внатрешни работи може да се определат
редовни мерки и активности за обезбедување на следниве личности:
- министерот за правда;
- министерот за финансии;
- јавниот обвинител на Република Македонија и
- претседателот на Уставниот суд на Република Македонија.
За личностите од ставот 1 на овој член, во случаи кога е оценет висок степен на
опасност по нивниот живот и личниот интегритет, од страна на министерот за внатрешни
работи може да се определат вонредни и посебни мерки и активности за обезбедување за
времетраење на опасноста.
Со вонредни мерки и активности за обезбедување се обезбедуваат и кандидатите за
избор на претседател на Република Македонија за времетраење на изборната кампања.
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Од страна на министерот за внатрешни работи може да се определат мерки и
активности за обезбедување и за други личности кои извршуваат јавни функции по нивно
барање, во зависност од безбедносната проценка, доколку е проценет висок степен на
опасност по нивниот живот и личниот интегритет, а поради извршување на определени
дејствија во вршењето на нивната функција.
Член 6
Од страна на Министерството за внатрешни работи со редовни мерки и активности за
обезбедување се обезбедуваат и:
- Претседателот на Република Македонија по престанување на функцијата и членовите
на неговото потесно семејство согласно закон и
- претседателот на Владата на Република Македонија на кого му престанала функцијата
согласно закон.
За личностите од ставот 1 на овој член на кои им престанала функцијата, во случаи кога
е оценет висок степен на опасност по нивниот живот и личниот интегритет, од страна на
министерот за внатрешни работи може да се определат вонредни и посебни мерки и
активности за обезбедување за времетраење на опасноста.
Покрај личностите од ставот 1 на овој член, од страна на министерот за внатрешни
работи може да се определат редовни мерки и активности за обезбедување по престанокот
на функцијата на претседателот на Собранието на Република Македонија, членови на
Владата на Република Македонија, како и на други личности на кои им престанала
функцијата во случаи кога е оценет висок степен на опасност по нивниот живот и личниот
интегритет поради преземени определени дејствија во вршењето на нивната функција, но
најдолго до една година по престанување на функцијата.
Член 7
Од страна на Министерството за внатрешни работи, во соработка и координација со
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, со определени мерки и
активности за обезбедување се обезбедуваат странските воени и меѓународни воени
делегации во посета на Република Македонија.
Член 8
При примопредавање на должноста помеѓу Претседателот на Република Македонија и
Претседателот на Република Македонија на кој му престанува функцијата,
примопредавањето на класифицирани информации се обезбедува од страна на овластени
службени лица на Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија и
Министерството за внатрешни работи.
При примопредавање на должноста помеѓу личностите кои постојано се обезбедуваат
на кои им престанува функцијата и личностите кои ја преземаат соодветната функција,
примопредавањето на класифицираните информации се обезбедува од страна на
овластени службени лица на Министерството за внатрешни работи, а за министерот за
одбрана и од страна на овластени службени лица на Министерството за одбрана и
Армијата на Република Македонија, за што се составуваат акти во согласност со
прописите од оваа област.
Овластените службени лица од ставовите 1 и 2 на овој член поседуваат безбедносен
сертификат со степен на класификација во зависност од степенот на класификација на
информациите што се примопредаваат.
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III. ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ
Член 9
Од страна на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и
Армијата на Република Македонија со редовни, вонредни и посебни мерки и активности
за обезбедување постојано се обезбедуваат:
- работните простории на Претседателот на Република Македонија (кабинет) и
- резиденцијалниот објект во кој живее Претседателот на Република Македонија со
неговото потесно семејство.
Резиденциите и репрезентативните објекти во сопственост на Република Македонија,
во кои по потреба повремено престојува Претседателот на Република Македонија,
постојано се обезбедуваат од страна на Министерството за внатрешни работи, а од страна
на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија само за време на
престојот на Претседателот на Република Македонија во објектите.
Член 10
Од страна на Министерството за внатрешни работи, со преземање на редовни,
вонредни и посебни мерки и активности на обезбедување постојано се обезбедуваат:
- објектот на седиштето на Собранието на Република Македонија;
- објектот на седиштето на Владата на Република Македонија;
- објектите на седиштата на министерствата;
- домот во кој живее претседателот на Собранието на Република Македонија;
- домот во кој живее претседателот на Владата на Република Македонија;
- резиденциите и репрезентативните објекти што се во сопственост на Република
Македонија, во кои по потреба повремено престојуваат претседателот на Собранието
Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија;
- објектите во кои се сместени правни лица што се од посебно значење и интерес за
безбедноста на Република Македонија;
- објектите во кои се чуваат значајни документи и други материјали што преставуваат
класифицирани информации, согласно со прописите за класифицирани информации и
- странските дипломатско - конзуларни претставништва, како и дипломатските мисии
на меѓународните организации, врз основа на реципроцитет или ратификуван
меѓународен договор.
По исклучок од ставот 1 алинеја 3 на овој член, објектот на седиштето на
Министерството за одбрана се обезбедува од страна на овластени службени лица на
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија.
Во случај на нарушување на јавниот ред и мир во поголеми размери, воена или
вонредна состојба, како и за време на елементарни непогоди и епидемии, за обезбедување
на објектите од ставот 1 на овој член, од страна на Министерството за внатрешни работи,
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија се преземаат и
дополнителни мерки и активности за обезбедување согласно закон.
Член 11
Од страна на министерот за внатрешни работи или министерот за одбрана, секој во
рамките на своите надлежности и овластувања утврдени со закон, може да се определи
обезбедување и на други објекти од посебно значење и интерес за безбедноста и
одбраната на Република Македонија.
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Член 12
Дипломатско - конзуларните претставништва и резиденциите на Република Македонија
во странство се обезбедуваат од страна на Министерството за внатрешни работи во
содејство и соработка со странски служби за обезбедување врз основа на реципроцитет
или склучен договор.
Обезбедувањето на објектите од ставот 1 на овој член и просторот околу нив, покрај
физичкото обезбедување, опфаќа и оперативно-превентивни, превентивно-технички
мерки и активности за механичка заштита.
Член 13
Од страна на органите на државната власт и другите правни лица чии објекти се
обезбедуваат согласно одредбите од оваа уредба се обезбедуваат материјално-технички
средства и опрема, логистичка поддршка, просторни и други услови за непречено
извршување на работите за обезбедување на објектите.
Член 14
Обезбедувањето на објектите од членовите 9 и 10 од оваа уредба се врши со преземање
на општи и посебни мерки и активности на заштита.
Општите мерки и активности на заштита се преземаат од страна на органите на
државната власт и другите правни лица чии објекти се обезбедуваат и од страна на лицата
кои работат во тие објекти согласно со закон.
Посебните мерки и активности на заштита се организираат и спроведуваат од страна на
Министерството за внатрешни работи, односно Министерството за одбрана и Армијата на
Република Македонија, секој во рамките на своите надлежности и овластувања утврдени
со закон.
Член 15
Од страна на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и
Армијата на Република Македонија се следи спроведувањето на мерките и активностите
за обезбедување во објектите кои се од посебно значење и интерес за безбедноста и
одбраната на Република Македонија, секој во рамките на своите надлежности и
овластувања утврдени со закон.
IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТИ
Член 16
Од страна на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи,
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија се преземаат мерки и
активности за обезбедување, со цел:
- создавање на безбедносни услови за непречено одвивање на активностите на
личностите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба;
- овозможување заштита на личностите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба во
објектите каде што престојуваат и при нивното движење до одредена дестинација;
- обезбедување на личната сигурност на другите лица кои по разни основи престојуваат
во објектите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба (работни обврски, посета и врз
основа на други потреби), а чие присуство во објектот е претходно најавено;
- обезбедување на имотот и материјалните добра во објектите кои се обезбедуваат
согласно оваа уредба и
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- откривање и спречување на извршување на противправни дејствија и на други форми
на несакани појави и настани кои може да ја загрозат безбедноста на објектите и
сигурноста на личностите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба, како и на другите
лица кои се присутни во објектите што се обезбедуваат.
Член 17
Мерките и активностите што ги преземаат овластените службени лица на
Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Армијата на
Република Македонија се насочени кон спречување на активности превземени од страна
на:
- поединци или групи кои од небрежност или со умисла извршувајќи кривични дела
или прекршоци утврдени со закон можат да ја загрозат сигурноста на личностите, имотот
и материјалните добра што се обезбедуваат согласно закон и оваа уредба и
- странски разузнавачки служби непријателски насочени против Република Македонија
и нејзините највисоки државни претставници, против странските државници,
дипломатско-конзуларните претставништва и меѓународните мисии што се обезбедуваат
согласно закон, оваа уредба и други прописи од областа на обезбедувањето.
Од страна на овластените службени лица од ставот 1 на овој член се преземаат мерки и
активности за обезбедување и во случаи на елементарни непогоди (земјотреси, поплави,
пожари и други природни и непредвидливи сили) кои можат да влијаат на оштетување на
објектите и загрозување на сигурноста на личностите и другите присутни лица во
објектите и просторите што се обезбедуваат.
Член 18
Мерките и активностите за обезбедување на личности и објекти се состојат од
преземање на:
- оперативно-превентивни мерки и активности за обезбедување на личности, објекти и
простори;
- превентивно-технички мерки и активности за обезбедување кои опфаќаат механичко,
електронско-техничко, против-диверзионо, хемиско-биолошко-радијациско, санитарноздравствено, противпожарно и други видови на обезбедување на личности и објекти;
- физичко и сообраќајно обезбедување на објекти и личности;
- следење на преземените дејствија и активности за спроведување на општите мерки и
активности за обезбедување во органите на државната власт и други правни лица од
интерес за безбедноста и одбраната на Република Македонија со кои стопанисуваат
субјекти во својство на правни лица, секој во рамките на своите надлежности и
овластувања утврдени со закон и
- други потребни мерки и активности од интерес и значење за обезбедување на
личности и објекти.
Член 19
Оперативно-превентивните мерки и активности за обезбедување се состојат од
собирање и обработка на сознанија, податоци и информации што се однесуваат на
откривање и спречување на противправни дејствија и активности насочени кон
загрозување на безбедноста на личностите и објектите што се обезбедуваат.
Член 20
Превентивно-техничките мерки и активности за обезбедување се состојат од употреба
на електронско-технички, техничко-технолошки, хемиски, биолошки и радијациски
средства, помагала и опрема наменети за откривање и спречување на противправни
дејствија и активности насочени кон загрозување на безбедноста на личностите и
објектите што се обезбедуваат.
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Член 21
Мерките и активностите за физичко обезбедување се состојат од спроведување на
непосредно и лично физичко обезбедување и примена на други физички мерки и
активности заради спречување на загрозување на сигурноста на личностите и безбедноста
на објектите што се обезбедуваат, вклучувајќи и сообраќајно и ескортно обезбедување на
личности и објекти.
Член 22
Обезбедувањето на објектите од членовите 9 и 10 од оваа уредба опфаќа надворешно и
внатрешно физичко обезбедување на објектот.
Надворешното обезбедување на објектите од членовите 9 и 10 од оваа уредба се врши
од страна на полициски службеници во униформа, а внатрешното обезбедување се врши
од страна на полициски службеници во цивилна облека.
Физичкото обезбедување на објектите од член 9 од оваа уредба и на објектот на
седиштето на Министерството за одбрана се врши од страна на овластени службени лица
на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во униформа.
По потреба и проценка се применуваат и други форми на обезбедување.
V. СТЕПЕНИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Член 23
Во зависност од рангот на личностите, односно делегациите кои се обезбедуваат,
идентификуваниот и претпоставениот ризик од опасноста од загрозеност на безбедноста
на личностите и објектите, манифестациите и просторите што се обезбедуваат и
заштитуваат се одредуваат степени на обезбедување.
Степените на претпоставениот и идентификуваниот ризик се определуваат од прв до
четврти степен.
Член 24
Мерки и активности за обезбедување од прв степен се преземаат при обезбедување на
шефови на странски држави за време на нивниот престој во Република Македонија, при
заедничко патување на личностите кои се обезбедуваат, како и при одржување на јавни
манифестации од пошироко значење на кои присуствуваат личностите кои се
обезбедуваат.
Во зависност од безбедносната проценка мерки и активности за обезбедување од прв
степен може да се преземат и при патување во странство на личностите кои постојано се
обезбедуваат.
Член 25
Мерки и активности за обезбедување од втор степен се преземаат при обезбедување на
личностите кои постојано се обезбедуваат согласно оваа уредба, на одредени странски
личности и делегации за време на нивната официјална посета во Република Македонија,
како и при одржување на јавни манифестации на кои присуствуваат личностите кои се
обезбедуваат со мерки и активности од прв степен доколку нема сознанија за
идентификуван и претпоставен ризик.
Член 26
Мерки и активности за обезбедување од трет степен се преземаат при обезбедување на
странски делегации во кои присуствуваат замениците на претседателот на Владата на
Република Македонија, министерот за внатрешни работи, министерот за надворешни
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работи или министерот за одбрана, како и за обезбедување на странски личности од ист
ранг, странски и меѓународни делегации во посета на Република Македонија, а по
претходна безбедносна проценка на Министерството за внатрешни работи.
При посета на странски или меѓународни воени делегации во подготвувањето на
безбедносната проценка учествуваат Министерството за внатрешни работи,
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во соработка со други
безбедносни служби.
Член 27
Мерки и активности за обезбедување од четврт степен се преземаат при обезбедување
на други личности опфатени со оваа уредба, министрите во Владата на Република
Македонија, како и при обезбедување на одредени странски делегации по проценка на
Министерството за внатрешни работи.
VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 28
Со денот на влегување во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за
личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените
на обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/07 и 106/09).
Член 29
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
Бр. 42-2338/1
18 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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