
  

 

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (НКЕУ-МК) 

 

ПРЕПОРАКИ - РАБОТНА ВЕРЗИЈА 

 

10-та сесија на Работна група 4, Правда, слобода и безбедност  (Поглавје 24) 

 

Тема: „Спречување и борба против тероризмот: Националната и европската перспектива 

во идентификување и заштита на критичната инфрструктура“  

 

1. Владата, релевантните инситуции (МВР, Министерството за одбарана и другите 

институции) како и другите чинители (граѓански здруженија, академска средина) да 

преземат инцијативи за поблиско запознавање и афирмирање на пристапите на 

Европската унија во областа на заштитата на критичната инфраструктура. Овој 

пристап го сочинуваат унифицираната нормативна рамка (Директивата 2008/114/Е3 

од 2008), координација и усогласување на националните законодавства на државите-

членки, но и поддршка за државите кандидатки за членство.  

2. Владата, релевантните инситуции (МВР, Министерството за одбарана и другите 

институции)  да го забрзаат процесот на градење на национален пристап според 

насоките во ЕУ пристапот каде се истакнува значењето на градење на посебен 

национален идентитет во заштитатата на критичната инфраструктура.  

3. При градењето на националниот пристап за заштитата на критичната инфра-

структура, Владата, релевантните институции (МВР, Министерството за одбарана и 

другите институции) како и другите чинители пожелно е да ги користат позитивните 

искуства на некои земји членки на Европската Унија (пример Хрватска) и на 

Европската Комисија. 

4. Со оглед на фактот дека градењето на националниот пристап  за заштитата на 

критичната инфраструктура е сложен процес кој се одвива во повеќе фази се 

препорачува Владата и релевантните институции (МВР, Министерството за 

одбарана и другите институции) најпрво да се насочи кон идентификација и 

означување на европските критични инфраструктури (според насоките во ЕУ 

Директивата) и да се иницираат разработени планови за подобрување на нивната 

заштита.  

5. Националниот пристап за заштитата во процесот на идентификација на критичната 

инфраструктура најпрво треба да се посвети на заштитата на телекомуникациите, 

системите за производство на електрична енергија, дистрибуција на енергија и вода. 

6. Владата и релевантните институции (МВР, Министерството за одбрана и другите 

институции) при идентификување на критичната инфраструктура да водат сметка за 

терминолошко усогласување на инфраструктурата (исполнување на вкрстените и 



  

 

секторските критериуми). Примената на секторскиот пристап значи да се определи 

потенцијалната критична инфраструктура, да ја примени дефиницијата за 

инфраструктура и да се утврди дали таа ги исполнува барањата и условите за 

„критична инфраструктура‟ или „европска критична инфраструктура‟.  

7. Владата и релевантните институции (МВР, Министерството за одбрана и другите 

институции) при процесот на прилагодување на националната рамка за заштитата на 

критичната инфраструктура според европските стандарди да воспостават систем на 

континуирана комуникација со надлежните директорати во Европската комисија 

бидејќи станува збор за сложен процес кад се поребни појанувања на критериумите, 

поимите и други аспекти.   

8. Во спречувањето и борбата против тероризмот, односно во заштитата на критичната 

инфраструктура, Владата и релевантните институции (МВР, Министерството за 

одбрана и другите институции) да го забрзаат процесот на подготовка на Закон за 

критична инфраструктура. Со овој Закон би се комплетирал комплексот од 

стратешки документи за заштита на системот за критична инфраструктура ( 

Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија (2018-2022), 

Закон за одбрана, Закон за внатрешни работи,  Закон за управување со кризи,  Закон 

за заштита и спасување и Закон за приватно обезбедување).  

 


