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ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЕВРОПОЛ
ВO ИЗВРШУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ
ОД ДЕЛОКРУГ НА НЕГОВА НАДЛЕЖНОСТ

Скопје, февруари 2009 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на
органите на државната управа (“Службен весник на РМ” бр.58/2000 и 44/2002),
Министерот за внатрешни работи донесе
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ПРАВИЛНИК
за постапување на Одделението за Европол во извршувањето на
работите и работните задачи од делокруг на негова надлежност

I.

ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1

Со овој Правилник се пропишува постапувањето на Одделението за
Европол во Секторот за меѓународна полициска соработка во Централните
полициски служби во Бирото за јавна безбедност (во натамошниот текст:
Одделението) во извршување на работите и работните задачи од делокруг на
негова надлежност и постапувањето на надлежните национални органи во
делот на соработката со Одделението за Европол (во натамошниот
текст:Европол), односно постапување по барања доставени од страна на
Европол, постапување по барања за Европол, системи на означување,
соработка од Одделението за Европол со надлежните национални органи,
соработка со Европол, области на соработка, меѓународни односи, пристап до
национални бази на податоци, одговорности за координација, безбедносни
правила и информатичка поврзаност.
Член 2
Одделението извршува задачи согласно условите од Договорот за
стратегиска соработка склучен помеѓу Европол и Република Македонија, а по
нивно потпишување и ратификување и на „Оперативниот договор со Европол“
и „Конвенцијата за Европол“, остварува соработка со други организациски
единици во Министерството за внатрешни работи како и други институции во
Македонија, остварува соработка со Европол и други меѓународни институции и
организации; врши координација и размена на информации помеѓу Европол и
националните надлежни органи; има обврска да го снабдува Европол со
информации и разузнавачки податоци и да доставува ажурирани информации;
има овластување да бара информации од надлежните национални органи за
него и за Европол, односно националните надлежни органи доставуваат
информации до Одделението; има овластување да бара од надлежните
национални органи да собираат криминални разузнавачки информации
односно извршува работи утврдени со Правилникот за oрганизација и работа
на Министерството за внатрешни работи.

II. ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА ДОСТАВЕНИ ОД СТРАНА НА ЕВРОПОЛ
Член 3
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Во случај кога се доставени барањата од страна на Европол,
Одделението согласно видот на кривичните дела, надлежностите на
националните надлежни органи, како и содржината на самото барање, го
одредува начинот за натамошно постапување и доставување до националните
надлежни органи.
Одделението врши селекција на добиените барања и истите се
распоредуваат во стратешки, технички или оперативни информации.
Член 4
Национални надлежни органи во смисла на член 3 од овој Правилник се:
Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии - Управа за
финансиска полиција и Министерството за финансии - Царинска Управа, како и
други органи кои се надлежни да постапуваат согласно надлежноста на Европол
(Јавно обвинителство, судови, и други).
Член 5
Во случај кога предмет на барање од страна на Европол се стратешки,
технички информации или известувања доставени од Европол со кои се
доставуваат сознанија за нови појавни облици на криминалитет или истите се
аналитички извештаи за состојбата со криминалот, Одделението истите ги
доставува до стратешките и аналитички организациони единици во националните
надлежни органи, заради нивно информирање и постапување.
Стратешки информации во смисла на став 1 на овој член вклучуваат:
а) активности кои може да се корисни за сузбивање на кривичните дела,
особено, специјални средства за борба против кривичните дела;
б) нови методи што се користат во извршувањето на кривичните дела;
в) трендови и развој на методи што се користат за извршување на кривичните
дела;
г) опсервации и резултати од успешната примена на нови техники за
спроведување на законот од страна на органите од член 4 од овој правилник;
д) рути и промени во рутите што ги користат криумчарите или оние вклучени во
кривичните дела на нелегална трговија;
ѓ) стратегии за превенција и методи за управување со цел утврдување на
приоритети за постапување на органите од член 4 од овој правилник и
е) проценка на закана и извештаи за состојбата со криминалот.
Технички информации во смисла на став 1 на овој член вклучуваат:
а) средства за јакнење на административните структури во органите од член 4
од овој правилник;
б) форензички методи и истражни процедури;
в) методи на обука за надлежните службени лица;
г) методи и техники на криминалистичко-разузнавачка анализа и
д) утврдување на експертиза со цел спроведување на законот.
Член 6
Кога предмет на барање од страна на Европол се оперативни
информации, од страна на Одделението се вршат потребните проверки во
расположливите бази на податоци, по што добиените барања се преработуваат,
означуваат со назнаки за :
- приоритет за итност во одговарање,
- степен на евентуална класификација,
- кодови за вреднување на изворот и информацијата (систем 4 х 4 ),
- код за управување
и истите се доставуваат до надлежните органи од членот 4 од овој Правилник.
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Органите до кои е доставено барањето потребно е да достават
навремен и квалитетен одговор до Одделението, почитувајки ги назначените
параметри на барањето, односно потребно е да ги преземат сите потребни мерки
и активности во рамки на законски определената нивна надлежност заради
прибавување и доставување на бараните информации во предвидените рокови и
да постапуваат согласно законските надлежности.

III. ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА ЗА ЕВРОПОЛ
Член 7
Одделението постапува по добиените барања од националните
надлежни органи за информации и податоци од базите на Европол, или од
земјите членки на Европол и трети страни, само ако се работи за кривични дела
кои се во надлежност на Европол.
Во случај кога се работи за барања во врска со кривични дела кои не се
во надлежност на Европол, за реализирање на соработката се користат други
расположливи канали за меѓународна соработка (ИНТЕРПОЛ, СЕКИ Центар,
Офицери за врска итн)
Барањата од ставовите 1 и 2 на овој член, што се доставуваат до
Одделението, потребно е да бидат означени од барателот со потребните ознаки
за приоритет, степен на класифицикација, кодови за вреднување на изворот и
информацијата, како и код за управување.
Член 8
Надлежните органи од членот 4 од овој Правилник без постоење на
посебно доставено барање, а во рамки на нивните законски надлежности
потребно е да ги доставуваат до Одделението расположливите информации и
податоци, кои се однесуваат за потешки облици на меѓународен организиран
криминал од надлежност на Европол.
Информациите од став 1 на овој член се проследуваат до Европол за
внесување во нивните бази на податоци и размена со други земји и трети
страни.

IV. СИСТЕМИ НА ОЗНАЧУВАЊЕ
Член 9
Секое барање што се доставува до Европол, како и секое барање што е
доставено од страна на Европол, потребно е да биде означено со соодветни
ознаки за:
- приоритет за итност во постапување,
- степен на евентуална класификација,
- кодови за вреднување на веродостојноста на изворот и информацијата,
- код за ракување.
Член 10
Степените на приоритет, во смисла на член 9 став 1 алинеја 1 од овој
правилник се:
- ,,НОРМАЛ –NORMAL“, за барања кои треба да се одговорат во рок од 30
дена,
- ,,ИТНО – URGENT“, за барања кои треба да се одговорат за еден ден или
24 часа,
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- ,,МНОГУ ИТНО – VERY URGENT“ или ,,FLASH“ за барања кои треба да се
одговорат за еден до два часа.
Во однос на оперативната размена на информациите се постапува по
принцип на итност:
- доколку е загрозен физичкиот интегритет на личност;
-

постои опасност од непосредно губење на докази и

-

доставено е барање за прекугранична операција.

Доколку од создавачот не е определен степенот на приоритет,
Одделението за Европол го одредува степенот, имајќи го во предвид и
потребното време за превод на документот.
Европол се смета за воспоставен канал за испраќање на итни копии од
барања -писма за меѓународна правна помош во случаи на кои се работи преку
каналите на Европол.
Во случај кога не е запазен крајниот рок за размена на информации, се
праќа делумен одговор.
Член 11
Сите обработени информации од или преку Европол, во смисла на член
9 став 1 алинеја 2 од овој правилник, освен информациите што се обележани
како јавни или се јасно препознатливи дека се работи за информации од јавен
карактер, подлежат на основно ниво на заштита во рамки на Одделението,
Европол, како и во земјите членки на ЕУ и трети страни.
Информацијата која подлежи само на основно ниво на заштита, не се
обележува со степен на класификација од страна на Одделението и Европол, но
ќе биде означена како информација на Европол.
Информациите кои содржат податоци за кои е потребен соодветен степен
на класификација, се обележуваат со степен на класификација на Република
Македонија или Европол согласно позитивните прописи за класифицирани
информации, со утврдените степени на класификација, и тоа:
- ,,ДРЖАВНА ТАЈНА“ – ,,TOP SECRET“ ,,STATE SECRET“
- ,,СТРОГО ДОВЕРЛИВО“- SECRET
- ,,ДОВЕРЛИВО“- CONFIDENTIAL
- ,,ИНТЕРНО“ - RESTRICTED .
Член 12
Кодовите за вреднување во смисла на член 9 став 1 алинеја 3 од овој
правилник, се засновани на системот 4x4 кој се користи во земјите членки на
Европол, со цел да се постави автентичност и точност на доставената
информација.
Кодовите за вреднување се состојат од веродостојност на изворот (се
означува со А, Б, С или Х) и веродостојност на информацијата (се означува со
броеви од 1 до 4).
Кодови за вреднување на веродостојноста на изворот се:
A

B

ВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР. Не постои сомнеж во веродостојноста,
автентичноста и компетентноста на изворот или изворот во минатото бил
веродостоен во сите случаи.
НАЈЧЕСТО ВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР. Извор чии информации во
минатото се покажале како точни во поголем дел од случаите.
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C
X

НАЈЧЕСТО НЕВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР. Извори чии информации, во
минатото се покажале како неточни во поголем дел од случаите.
НЕОДРЕДЕН ИЗВОР. Не може да се определи веродостојноста,
автентичноста и компетентноста на изворот.
Кодови за вреднување на веродостојноста на информацијата се:

1
2
3
4

ВИСТИНИТА. На службеникот со сигурност му е познато дека
информацијата е вистинита.
ВЕРОЈАТНО ВИСТИНИТА. Информацијата му е лично позната на
изворот, но не му е позната на службеникот кој поднесува извештај.
МОЖНО ВИСТИНИТА. Информацијата не му е лично позната на изворот,
но е поткрепена со информација која е од порано примена.
НЕOДРЕДЕНА. Информацијата не му е лично позната на изворот и не
може да се потврди со претходно примени информации.

Во случај информацијата да е примена во Одделенето без назначување
на код за вреднување, од доставувачот ќе се бара дополнителна проценка на
информацијата и истата до добивање на одговор ќе се вреднува со кодот
,,Х 4“.
Член 13
Кодовите за ракување со информации, во смисла на член 9 став 1
алинеја 4 од овој правилник, се употребуваат со цел одредување на ограничен
пристап во натамошното користење на информациите кои се распоредуваат
надвор од создавачите на информациите - надлежните органи од членот 4 од
овој Правилник.

Кодови за ракување со информации се:

H-0

H-1.
H-2

H-3

Оваа информација може да ја проследат или користат само надлежните
органи од членот 4 од овој Правилник и само со цел спречување и
борба против организираниот криминал и тероризам.
Оваа информација може да биде проследена, но не може да се користи
како доказ во судска постапка без консултирање од оној кој ја обезбедил
информацијата.
Оваа информација не може да се користи и проследува без дозвола од
оној кој ја обезбедил информацијата.
Целта за проследувањето на информацијата (Целта треба да се опише
со свои зборови) Дополнителни ограничувања: (да се опишат со свои
зборови).
Цел на проследување, испраќање:
• AWF (Работното досие за анализи)
• ЕВРОПОЛ - информациски систем
• на барање
• друга намена
Се употребуваат следните дополнителни ограничувања:
• создавачот на информацијата мора да биде известен по
употребата на таа информација
• информацијата не смее да биде испратена или употребена од
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•
•
•

•

страна на држави кои не се членки на ЕУ
информацијата не смее да биде испратена или употребена од
страна на меѓународни организации
информацијата не смее да биде испратена до одредени држави
ниту пак тие смеаат да ја употребуваат (наведи држави)
информацијата да не се испраќа до трети држави или
организации без претходно советување
и согласност на
создавачот
други ограничувања.

Во случај информaцијата да се достави до Oдделението без код за
ракување, ќе се претпостави дека надлежните органи од членот 4 од овој
правилник кои ја доставуваат, не поставуваат дополнителни услови за нејзина
употреба.
V. СОРАБОТКА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЕВРОПОЛ СО НАДЛЕЖНИТЕ
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
Член 14
Соработката на Одделението со надлежните органи од членот 4 од
овој правилник е регулирана со национални правни акти (протоколи за
соработка во спречувањето и борбата против организираниот криминал и
анекси кон протоколите) и други акти.

VI. СОРАБОТКА СО ЕВРОПОЛ
Член 15
Соработката со Европол, Одделението ја остварува на неколку начини и
тоа:
- директно преку воспоставена комуникациска врска;
- преку назначени Офицери за врска и
- преку Канцеларијата за врска во седиштето на Европол
Член 16
Офицерите за врска со седиште во Европол го претставуваат Одделението
за Европол.
Канцеларија за врска во седиштето на Европол има минимум два офицери
за врска во Европол.
Распоредувањето и поставувањето на Офицерите за врска на Европол и
функционирањето на Канцеларијата за врска е регулирано со административни
одредби врз основа на стандардите на Европол.

VII. ОБЛАСТИ НА СОРАБОТКА
Член 17
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Соработката воспоставена со Европол, се однесува на сите области на
криминал во рамките на надлежностa на Европол, вклучувајќи ги и поврзаните
кривични дела.
Поврзани кривични дела, во смисла на став 1 на овој член, се
кривичните дела сторени на начин со прибавување на средства за извршување
на кривичните дела, кривични дела сторени со цел олеснување на
извршувањето на такви дела и кривични дела заради осигурување имунитет на
таквите кривични дела.
Соработката помеѓу ЕВРОПОЛ и Одделението за ЕВРОПОЛ се одвива
преку размена на стратешки и оперативни информации, која се одвива во три
облици:
-

барања за проверки од страна на ЕВРОПОЛ или пак одделни Канцеларии
за врски на државите на ЕУ или трети земји и тела кои имаат договор со
ЕВРОПОЛ;
барања за оперативни проверки од надлежните национални органи во
информацискиот систем на ЕВРОПОЛ и/или проверка во одредени држави
на ЕУ или трети земји и тела преку Канцелариите за врски во ЕВРОПОЛ;
испраќање на оперативни информации во оперативниот систем на
ЕВРОПОЛ.
VIII. МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
Член 18

Одделението е дел односно организациона единица во Секторот за
меѓународна полициска соработка, кој како национален координитивен центар
е надлежен за:
- НЦБ Интерпол;
- Шенгенскиот информациски систем;
- Регионални договори за соработка;
- Билатерални договори за соработка;
- Национални офицери за врска стационирани во странство;
- Офицери за врска од странски држави.
и е одговорно за донесување одлуки кои се однесуваат на изборот на
меѓународни мрежи за размена на информации.
Одделението учествува на стратешко ниво во остварувањето на
меѓународната соработка на надлежните органи од членот 4 од овој Правилник,
особено во рамките на Европската Унија.
IX. ПРИСТАП ДО НАЦИОНАЛНИТЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
Член 19
Одделението има директен пристап до релевантни податоци од
националните бази на податоци за криминалот, кој овозможува навремено
постапување по доставените барања од страна на Европол.
Офицерите за врска поставени од страна на Република Македонија во
седиштето на Европол, имаат директен пристап до релевантни податоци во
националните бази на податоци со цел зголемување на флексибилноста на
информацискиот процес. Проверките во националните бази на податоци можат
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да бидат директно извршени од страна на Канцеларијата за врски во Европол
со копија доставена до Одделението.
X. ОДГОВОРНОСТИ ЗА КООРДИНАЦИЈА
Член 20
Одделението е дел од мрежата за криминалистичко разузнавање на
национално ниво.
Одделението бара од надлежните органи да му достават информации,
со цел собирање на разузнавачки информации за Одделението и за Европол.
На барање на Европол, Одделението може да започне постапка на
национално ниво за иницирање на кривична истрага.
Одделението е одговорно за издавање на национални планови за
собирање за податоци за аналитичките работни досиеја AWF, вклучувајќи ги
студиите за возможност, законитост, приоритети и капацитет.
Одделението е одговорно за координација и мониторинг на протокот на
информации помеѓу националните надлежни органи и Европол.
Одделението одлучува за степенот на директен контакт на назначените
надлежни органи со Европол .
XI. БЕЗБЕДНОСНИ ПРАВИЛА

Член 21
Во извршувањето на работите и задачите од својот делокруг на
надлежност, Одделението доследно го применува и постапува согласно
националните правила за административна, физичка и информатичка
безбедност, безбедност на лица корисници на класифицирани информации и
размена на класифицирани информации и правилата за безбедност на
Европол.
Работниците од Одделението поседуваат безбедносни сертификати за
пристап до класифицирани информации согласно националното законодавство
од областа на класифицирани информации.
XII.ИНФОРМАТИЧКА ПОВРЗАНОСТ

Член 22
Одделението е поврзано со мрежата на Европол, преку воспоставна
безбедна комуникациска врска помеѓу Одделението и Европол.
Размената на информации помеѓу Одделението и Европол преку
воспоставна безбедна комуникациска врска ќе се одвива само во согласност
националнте законски прописи и правилата на Европол.
Размената на класифицирани информации преку комуникациска врска е
ограничено на нивото Europol restricted и неговите еквиваленти во Република
Македонија.
Одделението е поврзано со надлежните национални органи, со
заштитени електронски комуникациски врски со цел безбедно и веродостојно
пренесување на податоци.
Член 23
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Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.14.1-_______________

МИНИСТЕР

___________ 2009 година

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

С к о п ј е

м-р Гордана Јанкулоска
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