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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
384. 
Врз основа  на член  61 став 5 од Законот за Царин-

ска управа ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 46/2004), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ 
КОИ СЕ ОЗНАЧЕНИ КАКО СЛУЖБЕНА, ДЕЛОВ-
НА И ДРУГА ТАЈНА, НАЧИНОТ НА НИВНОТО 

ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот на докумен-

тите и податоците кои се означени како службена, де-
ловна и друга тајна, начинот на нивното чување и за-
штитата во Царинската управа. 
Документите и податоците од став 1 на овој член, 

претставуваат класифицирани информации со соодве-
тен степен на тајност определени согласно  закон. 

 
Член 2 

Во Царинската управа како класифицирани инфор-
мации во смисла на член 1 став 2 од овој правилник се 
сметаат следниве документи и податоци:  

-  анализи и податоци за оперативни акции на Ца-
ринската управа, од особено значење за безбедноста и 
одбраната на Република Македонија; 

- актите за плановите за организацијата и за средс-
твата за криптозаштита; 

- стратегиските проценки врз основа на кои се зас-
новаат  плановите и конкретните решенија за вршење 
на работите на Царинската управа во функција на од-
браната на  Република Македонија; 

- актот за систематизација на работните места во 
делот за организационен облик за контрола и истраги и 
досиејата на царинските службеници вработени  во 
овој организационен облик; 

- информации примени во дежурниот оперативен 
центар;  

- податоци кои се однесуваат на распоредот на опе-
ративни дежурства во Царинската управа; 

- информации за преземените оперативни акции и 
за оперативните акции кои се во тек; 

- информации добиени со користење на специјални 
технички средства како и примената на тие средства; 

- планови за функционирање и организирање на Ца-
ринската управа во воена состојба; 

- збирни статистики, извештаи, анализи и евиден-
ции за работењето на Царинската управа, освен оние 
кои се наменети за јавна употреба; 

 - актите и документите кои произлегуваат од врше-
њето на работите и задачите на царинските службени-
ци во организациониот облик за контрола и истраги и 
во организациониот облик за професионална одговор-
ност; 

- податоци за материјалното-финансиско работење 
за преземените дејствија и активности на Царинската 
управа кои претставуваат класифицирани информации; 

- информации добиени врз доверлива основа  од ли-
цата во врска со стоката во патничкиот и стоковиот 
промет во царинското работење, а кои согласно закон 
претставуваат класифицирани информации и 

- документи, податоци и други акти кои ги презема 
Царинската управа како класифицирани информации 
како и дејствијата и активностите кои ги презема Ца-
ринската управа во врска со истите. 

 
Член 3 

При заштитата и чувањето на класифицираните ин-
формации во Царинската управа, се применуваат про-
писите за административната, физичката, информатич-
ката и индустриската безбедност како и за безбедност 
на лицата. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
 Бр. 10-9349/1                      Министер за финансии, 

1 април 2005 година              м-р Никола Поповски с.р. 
      Скопје 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И  
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

385. 
Врз основа на член 34 став 4  од Законот за социјал-

ната заштита (,,Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
ПРАВОТО  НА  ЕДНОКРАТНА   ПАРИЧНА  ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за определување на висината на 
правото на еднократна парична помош (,,Службен вес-
ник на РМ� бр.2/03 и 57/03) во членот 2, став 1 алинеја 
1, по зборот �смрт� сврзникот ,,и� се заменува со за-
пирка, а по зборовите: ,,(,,Службен весник на РМ� бр. 
51/03 година)� точката и запирката се заменуваат со за-
пирка и се додаваат зборовите: ,,лице кое има потреба 
од оперативен зафат или подолго лекување во здрав-
ствена установа во странство, дете или младинец без 
родители и родителска грижа по престанокот на него-
вото згрижување во установа, заради негово адаптира-
ње во социјалната средина и станбено необезбедено 
лице-корисник на постојана парична помош, како по-
мош во обезбедување на нужно сместување;� 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 10-2386/1             Министер, 

5 април 2005 година               Стевчо Јакимовски, с.р. 
    Скопје 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

386. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 70/1992), на седницата одржана на 16 фев-
руари 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се поведува постапка за оценување на устав-

носта на член 37 став 4 од Законот за азил и привреме-
на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 49/2003). 

2. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

3. Стамен Филипов од Скопје, на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија му поднесе иницијатива за поведува-
ње постапка за оценување на уставноста на одредбата од 
Законот означен во точката 1 од ова решение. 
Според наводите во иницијативата, со оспорената 

одредба се повредувал член 50 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија кој гарантира судска заштита на 
законитоста на поединечните акти на државната управа 
и на другите институции што вршат јавни овластувања. 


