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МЕЃУНАРОДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗА ЗАШТИТА НА КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ОД СОВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ЗАКАНИ 

 

 Краток извадок 

 Сè поголемиот број напади на критичната инфраструктура и „креативноста“ 

во нивното изведување го поставуваат како легитимно прашањето како да се 

зголеми безбедноста без да се намалат либералниот простор и слободата како 

вредност и цивилизациска придобивка. Зголемените безбедносни потреби се 

манифестираат преку одговорот на легислаторот и еволуцијата во ставовите и 

пристапите кон заканите на новото време. Впрочем, издвојувањето на критичната 

инфраструктура како засебна категорија е резултат на доктрината, а не на правото, 

но таквото издвојување генерира креирање нови правни норми или интерпретација 

на постоечките во ново светло. Критичната инфраструктура е често предмет на 

истражување во оперативен, безбедносен и стратешки контекст, но не и во 

нормативен; а токму правната рамка е основата врз која треба да се 

операционализира заштитата, да се алоцира одговорноста и да се генерира 

резилиентноста. Истражувањето има за цел да ги изнајде применливите правни 

правила за заштита на критичната инфраструктура од современите безбедносни 

закани во светот што се менува; да ги истражи пристапите на меѓународните 

организации; да ги лоцира причинско-последичните врски и главните двигатели на 

промената, како и да ги испита тенденциите на развој, можните решенија и 

потенцијалните фактори на ризик или успешноста во контекст на поставување на 

соодветна нормативна инфраструктура во меѓународен контекст. 

 Клучни зборови: критична инфраструктура, принципи и стандарди на 

меѓународното право, човекови права, регулатива, современи закани, 

резилиентност 
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INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS FOR PROTECTION OF CRITICAL 

INFRASTRUCTURE FROM CONTEMPORARY SECURITY THREATS 

 

 Abstract 

 The increasing number of attacks on critical infrastructure and "creativity" in their 

performance, rise a legitimate question: how to increase security without reducing 

freedom? Increased security needs are manifested through the response of the legislator 

and the evolution of attitudes and approaches to the threats of the new age. Indeed, the 

designation of critical infrastructure as a separate category is result of the doctrine, not 

the law, but such separation generates the creation of new legal norms or interpretation 

of the existing into a new light. Critical infrastructure is often subject to research in an 

operational, security and strategic context, but not in a normative one; and precisely the 

legal framework is the basis upon which the protection should be operationalized, the 

responsibility to be allocated and the resilience generated. The survey aims to identify 

applicable legal norms for protecting critical infrastructure from modern, worrisome 

threats in the changing world; to explore the approaches of international organizations; to 

identify the causal links and the main drivers of change, as well as to examine 

development trends, possible solutions and potential risk factors or factors of 

improvement in the context of setting the appropriate normative infrastructure in an 

international context. 

 Keywords: critical infrastructure, principles and standards of international law, 

human rights, contemporary threats, resilience 
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Глава 1 

 

ВОВЕД 

 

1.1 Преглед на истражувањето 

 

 Трудот под наслов „Меѓународно-правни аспекти за заштита на критичната 

инфраструктура од современи безбедносни закани“ е резултат на потребата од 

синергија меѓу меѓународното право и безбедноста, земени во контекст. 

Истражувањето е елаборирано во седум поглавја. Првото поглавје или Вовед 

опфаќа преглед на истражувањето, дефинирање на клучните поими со кои оперира 

истражувањето, како и историскиот контекст во кој се издвојува критичната 

инфраструктура. Понатаму, во Воведот се анализира новата безбедносна средина 

и се акцентира потребата за дистинкција на критичната инфраструктура од 

останатите „меки цели“. 

 Второто поглавје содржи преглед на литературата и изворите користени за 

потребите на истражувањето. Третото поглавје ги анализира предметот и целта 

на истражувањето, ја поставува методологијата, врши преглед на досегашни 

сознанија, ги поставува општата и помошните хипотези, како и зависните и 

независните варијабли, го определува обемот на истражувањето, ограничувањата, 

како и академското и практичното значење и општествената и научната 

оправданост. Во четвртото поглавје се врши анализа на новата безбедносна 

средина и нејзина корелација со постоечкото меѓународно право, со цел да се 

докажат дел од помошните хипотези. Тука се разгледуваат повеќе прашања, како 

што е издвојувањето на критичната инфраструктура како посебна категорија и 

вредност што треба да се заштити во нормативен контекст во променетата 

безбедносна средина. Поглавјето ја определува методологијата и врши анализа на 

меѓународно-правната рамка, како и на промените во националните законодавства 

како реакција на новите пристапи кон безбедноста. На крај, во ова поглавје се 

разгледува постоечката норматива или иницијативите во областа на заштитата на 

критичната инфраструктура во контекст на меѓународните организации, при што се 
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анализираат различни документи на ООН, НАТО, ЕУ, ИНТЕРПОЛ, ОБСЕ и ОАД, и 

се посочува на опасноста од фрагментираност во меѓународното право. Петтото 

поглавје ги сумира резултатите и ги издвојува правните правила за секоја од 

четирите меѓународно-правни димензии: ius contra bellum, ius ad bellum, ius in bello, 

ius post bellum, при што се елаборираат механизмите на меѓународното право во 

општ и специфичен контекст. Шестото поглавје ги дава сумарните заклучоци и ја 

проширува дискусијата кон други аспекти што се појавиле во текот на 

истражувањето како релевантни за предметот на анализа и кои имаат практични 

импликации, како што се: односот на нормативната рамка за заштита на критичната 

инфраструктура кон националната безбедносна политика во контекст на 

резолуциите на Советот за безбедност на ООН, димензиите на размена на 

информации за заштита на критичната инфраструктура, главните модели на 

управување со критичната инфраструктура, одржливост на стратегиите за заштита 

на критичната инфраструктура, јавни политики и модели за управување со 

заштитата на критичната инфраструктура и градење на ефикасни јавно-приватни 

партнерства. Седмото поглавје ги сумира општите и посебните заклучоци 

базирани на резултатите и дава препораки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

 2.1 Извори  

 

 За изработка на овој труд, користени се сознанија, податоци и информации 

од 212 различни извори: документи, меѓународни договори, владини документи, 

национални закони, извештаи, судска практика, книги, поглавја од книги, зборници 

на научни трудови, списанија и магазини, презентации од конференции и научни 

собири, дневен печат и веб-страници. Изворите во текстот се цитирани во 231 

фуснотa. 

 Изворите се релевантни во контекст на секоја од поставените хипотези и 

варијабли, а најмногу се фокусираат на: 

 - променетата безбедносна средина; 

 - критичната инфраструктура; 

 - меѓународно-правната рамка. 

 По својата структура, истражувањето е примарно и ќе послужи како основа 

за надградба во трите области од интерес, кои се посочени. 

 Токму затоа во литературата доминираат, пред сè, документи што во 

согласност со член 38 од Статутот на Меѓународниот суд на правдата 

претставуваат извори на правото: меѓународни договори, обичајно право, општи 

правни принципи, судска практика и мислења на истакнатите правници. Исто така, 

во анализата се разгледуваат и документи на политики, препораки, извештаи на 

државни институции, практика на меѓународни организации и „меко право“ 

(декларации, изјави за намери и слично), како и национални правни документи: 

устави, закони, подзаконски акти. Во контекст на анализата на правото на ЕУ, се 

разгледуваат две директиви, како и основачките договори.  
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 За да се екстрахира применливата правна рамка за заштита на критичната 

инфраструктура, неопходна беше анализа на контекстот, што отвори дополнителни 

претходни прашања и го прошири опсегот на истражувањето. 

 Голем број веб-страници помогнаа во анализата на контекстот и приказот на 

еволуцијата на ставовите на легислаторот како резултат на променетата 

безбедносна средина. Променетата безбедносна средина, пак, се разгледуваше и 

преку дневниот печат и медиумите, а и преку книгите, поглавјата и научните 

трудови на современи влијателни автори. 

 Критичната инфраструктура, нејзините карактеристики, посебности, потреби, 

модели на управување и најдобрите практики се разгледуваа преку анализа на 

националните стратегии, закони и преку анализи на специфични држави. Притоа се 

водеше сметка да бидат застапени различни држави, пред сè оние што се пионери 

во областа на заштита на критичната инфраструктура.  

 Целосниот преглед на литературата е поместен во Анекс 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3 

 

 

 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

 3.1 Предмет и цел на истражувањето, претпоставки и варијабли 

 

 Предмет на истражување е примената на постоечкото меѓународно право 

за регулирањето на заштита на критичната инфраструктура. 

 Општа цел на трудот е утврдување на применливоста на принципите и 

стандардите на меѓународното право при заштита на критичната инфраструктура. 

 Истражувањето има четири посебни цели: 

1. утврдување на влијанието на безбедносната средина врз издвојувањето на 

критичната инфраструктура како нормативен објект на заштита; 

2. анализа на постоечките принципи и стандарди на меѓународното право како 

основа во градењето на стратегии и доктрини во заштита на критичната 

инфраструктура; 

3. аргументирање на применливоста на правилата и стандардите на 

меѓународното право во заштитата на критичната инфраструктура; 

4. изнаоѓање на предлог-решенија околу примената на меѓународното право во 

заштита на критичната инфраструктура во контекст. 

 Генералната (општа) хипотеза на овој труд е дека постоечкото меѓународно 

право е апликабилен правен режим за заштита на критичната инфраструктура од 

современите безбедносни закани. 

 За потребите на истражувањето се поставени четири хипотези:  

1. безбедносната средина е променета; 

2. издвојувањето на критичната инфраструктура во националните 

законодавства е резултат на променетата безбедносната средина; 

3. нормативно-правната рамка е застарена и проблематична за примена во 

новиот безбедносен контекст, 
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4. со примена на аналогија, може да се издвои определен сет од правила што 

овозможуваат минимални гаранции и поставуваат правна рамка; 

 Како независни варијабли за потребите на ова истражување и вршење на 

сеопфатна анализа, се земаат предвид:  

1. процесите на глобализација и нивните последици: појавата на нови актери, 

поместување на статусот кво, појавата на нови безбедносни закани, 

зголемената општествена зависност од развојот на информатичката и 

другите технологии; падот на либералните вредности и релативитетот на 

демократските процеси; 

2. фрагментацијата на меѓународното право и фактот дека меѓупросторот 

некогаш е (зло)употребен и од самите држави во насока на стекнување или 

одржување определени позиции; 

3. редефинирање на инструментите на национална моќ (DIME) и нивна 

употреба за пошироко поставени цели на националната безбедност; 

4. издвојувањето на критичната инфраструктура како безбедносна категорија 

генерира креирање на нови правни норми или бара анализа на постоечките 

во ново светло; 

 Во однос на ова, како зависни варијабли во текот на истражувањето се 

идентификуваат:  

1. ефикасноста во заштита на критичната инфраструктура од современите 

безбедносни закани, зависи од многу фактори и е динамичка категорија;  

2. одговорот на заканите зависи од контекстот во кој се јавува таа; 

3. ставовите и пристапите на државите во поглед на новите безбедносни закани 

еволуираат; 

4. концептот на војната e променет; 

 Интервентна варијабла е влијанието на глобалните процеси врз 

интерпретацијата на меѓународното право во контекст на новите објекти на 

заштита. 

 

 

 



 3.2 Преглед на досегашните сознанија  

 

 Издвојувањето на критичната инфраструктура како безбедносен и 

оперативен термин е релативно нова појава. Сепак, иако терминот „критична 

инфраструктура“ е релативно нов во меѓународната заедница, тоа не значи дека де 

факто нејзиното постоење не било досега регулирано или третирано во 

меѓународен контекст. На пример, меѓународното хуманитарно право содржи голем 

број одредби за заштита на цивилни објекти или објекти што можат да имаат двојна 

намена (болници, брани, системи за водоснабдување) и иако не ги посочува како 

критична инфраструктура, тие де факто тоа претставуваат, поради што уживаат 

посебна заштита. Од изворите на меѓународно право, тешко можат да се издвојат 

посебни норми што ја третираат критичната инфраструктура како таква. Во контекст 

на националното право, ситуацијата е многу полесна доколку поединечната држава 

директно ја регулира проблематиката од интерес. Во тој контекст, исто така е важно 

на која правна традиција ѝ припаѓа односната држава: континенталната или 

англосаксонската, поради изворите на право на кои секоја од нив се повикува. 

Доколку се разгледуваат раздвоено меѓународното и националното право во 

контекст на заштита на критичната инфраструктура, постои сериозна опасност од 

предизвикување поголем проблем, наместо да се реши постоечки. 

 Обемот на правните дилеми и опсегот на перспективи за прашања поврзани 

со заштитата на критичната инфраструктура е огромен. Разбирањето на многуте 

сложености што се вклучени во создавањето законска регулатива за заштита на 

критичната инфраструктура започнува со набљудување на околината и алоцирање 

на заканите за инфраструктурата, средствата и активностите неопходни за нејзина 

заштита додека сите области постојано се развиваат. Затоа правниот пејзаж 

постојано се менува. Многу правни прашања во моментов се аморфни и сè уште се 

развиваат, а секое истражување може да биде застарено во период од неколку 

месеци. Единствените карактеристики на критичните инфраструктури, нивната 

развојна природа и предизвиците што ја отежнуваат нивната заштита ќе бараат 
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невиден степен на јавно-приватна соработка и координација1. Претходните 

сознанија и академската анализа на прашањето од интерес се прилично 

ограничени. Затоа, за да се олесни и систематизира одговорот на многуте правни 

прашања, предлагаме правните предизвици да се согледуваат од различни 

димензии, со назнака дека листата е од отворен карактер. 

- Кривично-правна димензија изразена доминантно преку 

инкриминирањето на дејствата против критичната инфраструктура во 

националното кривично законодавство и процесирањето на истите. 

- Граѓанско-правна димензија изразена во заштитата на титуларот на 

сопственост на критична инфраструктура и правата што произлегуваат од 

сродните граѓанско-правни институти, а особено доаѓа до израз кога се 

прoeктираат модели за заштита на критичната инфраструктура, бидејќи 

интересите на различните сопственици се најчесто диверегентни. 

- Меѓународно-правна димензија изразена преку активностите на 

меѓународните организации, членството во нив, ратификација на 

договори и имплементација на меѓународно преземени обврски. 

- Уставно-правна димензија изразена во уставните принципи, граѓанските 

права и заштитната функција на државата. 

Во контекст на анализата, ќе бидат разгледани низа аспекти на секоја од 

споменатите димензии, но главниот фокус останува на меѓународно-правната 

димензија поради контекстот во кој се разгледува проблематиката (современи 

безбедносни закани). 

 

 3.3 Индикатори 

 

 Комплексноста на истражувачкиот пристап и условеноста помеѓу 

варијаблите генерираат повеќе индикатори: 

 - глобализацијата на заканите е растечки тренд. Обидот да се потисне една 

закана создава други преку домино-ефект; 

                                                             
1 Hopkins, Barry (2003) State Officials's Guide To Critical Infrastructure Protection, достапно на 
http://www.csg.org/knowledgecenter/docs/SOG03CriticalInfrastructure.pdf 



 - различните појавни облици и специфичните морфолошки карактеристики 

на новите безбедносни закани придонесуваат кон континуираната потреба за 

промена на пристапот и одговорот; 

 - кризата на вредности влијае негативно на балансот помеѓу императивот за 

слобода и потребата за безбедност, стеснувајќи го либералниот простор на 

современо конципираните општества; 

 - кризата на легитимитетот во лидерството е транснационален проблем и 

генерира создавање на нови елити; 

 - процесите на демократизација не ги донесоа посакуваните резултати и 

создадoa нови кризи; 

 - потребата за дорегулирање на определени појави во меѓународното право 

е очигледна, но истото содржи доволен минимум сет од стандарди за насочено 

однесување на државите. Многу поголем проблем е имплементацијата и неговиот 

предоминантно хоризонтален карактер; 

 - критичната инфраструктура ќе биде сè повеќе мета на полиморфни закани, 

а цивилниот статус на објектите нема да биде доволна заштита од нив; 

 - современите безбедносни закани, напаѓајќи ја критичната инфраструктура, 

придонесуваат кон намалувањето на демократскиот капацитет на либералните 

општества и стеснување на обемот на граѓанските права и слободи; 

 - безбедносните кризи генерираат нови правни норми. ЕУ се фокусираше кон 

заштита на критичната инфраструктура по низа терористички напади во Мадрид, 

Лондон и Париз. 

 

 3.4 Обем на истражувањето 

 

 За да се потврдат хипотезите на ова истражување, ќе се извршaт неколку 

анализи. Прво, ќе се истражат драјверите за промена на безбедносната средина со 

методите на анализа, синтеза, дедукција и индукција, како и историскиот метод за 

да се утврди хронолошкиот редослед и причинско-последичните врски. Потоа ќе се 

анализираат промените во законодавството на традиционално либералните 

западни општества и еволуцијата на пристапот кон современите безбедносни 



19 
 

закани. Преку анализа на случаи ќе се разгледаат различни аспекти на влијанието 

на критичната инфраструктура во пошироки процеси. За да се екстрахираат 

нормите што ја штитат критичната инфраструктура од безбедносни закани, ќе се 

анализира генералната поставеност на меѓународното право и различниот корпус 

на правила што се применливи во различен контекст. За таа цел ќе се изврши 

анализа на различни правни документи, кои се извор на правото во согласност со 

член 38 од Статутот на Меѓународниот суд на правдата како врвна судска инстанца 

на ООН. На крај, ќе се анализира поставеноста на неколку меѓународни 

организации во поглед на заштитата на критичната инфраструктура. 

 

 3.5 Ограничувања 

 

 Проблемот од интерес на истражувањето е многу малку обработен на 

академско ниво, дури и во глобални рамки, поради што недостигаат анализи, што е 

ограничувачки фактор. Република Северна Македонија сè уште ја нема 

дефинирано својата критична инфраструктура во закон, со подзаконски акт или 

национална стратегија, но според програмата за апроксимација на правото на 

Европската Унија 2015 - 2017, било предвидено ваков закон да биде усвоен од 

страна на Собранието на Република Северна Македонија2. Сепак, земјата е 

кандидат за членство во ЕУ и НАТО и е вклучена во глобалната војна со 

тероризмот, има специфична геополитичка положба, поради што нејзината 

критична инфраструктура е потенцијална мета. Тоа е индикатор дека свеста за 

заштитата на критичната инфраструктура допрва ќе треба да еволуира, што исто 

така е ограничувачки фактор во поглед на разбирањето на проблемот и 

запознаеноста на институциите со прашањето.  

 Истражувањето нема да разработува поединечни национални системи за 

заштита на критичната инфраструктура, бидејќи секој од нив е развиен во засебен 

контекст што одговара на правната традиција, историскиот и општествениот 

                                                             
2 Национална програма за аквизација на акито(НПАА) ревзија 2015-2017, достапна на 
https://www.sobranie.mk/content/%D0%9D%D0%A1%D0%95%D0%98/00%20NPAA2015_narativen_obj
avuvanje.pdf 



контекст (од една страна), а од друга страна, бидејќи во овој конкретен случај се 

разгледува заштитата во контекст на современите безбедносни закани, кои се 

најчесто од транснационален карактер и за кои посоодветен одговор дава 

меѓународното право. Националните законодавства за заштита на критичната 

инфраструктура беа разгледани за да се добијат дефинициите на критичната 

инфраструктура и некои општи сознанија за да се одговори на претходните 

прашања. 

 Следен ограничувачки фактор е диверзификуваноста на правните норми по 

сектори на критична инфраструктура или по пристапи на заштита. Предмет на 

интерес на трудот, пред сè, е општата правна рамка за заштита на заштитата на 

критичната инфраструктура како единствен концепт. 

 

 3.6 Значење на истрaжувањето 

 

 Истражувањето е од интерес за националната, регионалната и глобалната 

безбедност, за меѓународното право и националните законодавства. 

 Научната оправданост на трудот произлегува од фактот дека новите 

безбедносни закани земаат сè посилен замав, па потребен е сериозен нормативен 

пристап за неутрализирањето на нивните ефекти.  

 Стручната оправданост на трудот лежи во обидот да се надминат правните 

празнини во заштитата на критичната инфраструктура како вредност на 

либералните општества. 

 Општествената оправданост на истражувањето е обид да се даде придонес 

во правната наука за надминување на безбедносните предизвици на времето кое 

доаѓа. 
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Глава 4 

 

МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА  

 

 4.1 Дефинирање на критичната инфраструктура 

 

 Американскиот сенатор и претседавач со Комитетот за национална 

безбедност Рон Џонсон, во едно свое интервју од 2016 година вели: „Верувајте ми, 

нашата национална критична инфраструктура е во опасност: таа е ранлива од 

сајбер-напад, терористички напад, а ние не ги сфаќаме сериозно тие закани. Тоа е 

многу загрижувачки“3. Ваквата изјава веројатно ќе беше незамислива пред 

дваесетина години - што води до заклучокот дека променетата безбедносна 

средина генерираше создавање на нови поими во оперативна и безбедносна 

смисла, како што е токму критичната инфраструктура.  

 За прв пат дефинирањето на критичната инфраструктура го прават САД. Во 

мај 1998 година, претседателот Бил Клинтон издаде претседателска директива 

PDD-63 на тема заштита од критична инфраструктура4. Со овој акт е посочено дека 

одредени делови од националната инфраструктура се од клучно значење за 

националната и економската сигурност на Соединетите Држави и за 

благосостојбата на нејзиното граѓанство и дека е неопходно да се преземат чекори 

за да се заштитат. Ова беше ажурирано на 17 декември 2003 година од страна на 

претседателот Буш преку претседателската директива за национална безбедност 

HSPD-7 за идентификација, приоритетизација и заштита на критичните 

инфраструктури5. Директивата ја третира критичната инфраструктура која е „толку 

важна за САД, што неспособноста или уништувањето на таквите системи и 

средства ќе има ослабувачко влијание врз сигурноста на граѓаните, националната 

економска сигурност, здравјето на нацијата или јавната безбедност". И 

                                                             
3 Bradner, E. (2016) "Ron Johnson On ISIS: 'Our Critical Infrastructure Is Vulnerable'". CNN, 
https://edition.cnn.com/2016/03/27/politics/ron-johnson-isis-infrastructure/index.html.  
4 Претседателска извршна директива PDD 63/1998 достапна на https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-
63.htm 
5 Претседателска директива за национална безбедност HSPD-7/2003 достапна на 
https://fas.org/irp/offdocs/nspd/hspd-7.html 



претседателот Обама во 2013 година ја приоретизираше оваа проблематика, а ја 

ефектуираше Департманот за национална (домашна) безбедност на САД6.  

 Со оваа иницијатива се дефинирани 16 области како области на критична 

инфраструктура, и тоа: хемиски сектор; комерцијални услуги; комуникации; 

критичко мануфактурно производство; брани; одбранбена индустрија; сектор за 

итни услуги; енергетски сектор; сектор за финансиски услуги; храна и агрокултура; 

владини услуги; здравство и јавно здравје; информатички технологии; нуклеарни 

реактори, материјали и отпад; транспортен систем; водоснабдување. 

 Постепено, како што се развиваше глобалниот контекст така сè поголем број 

држави пристапија кон практиката на издвојување и нормирање на заштитата на 

критичната инфраструктура како засебна категорија. Дефинирањето на критичната 

инфраструктура е различно за секоја држава или меѓународна организација, но 

генерално, критичната инфраструктура се определува како таква врз основа на 

исти или слични карактеристики. Постојат повеќе теории или пристапи кон тоа како 

да се издвои критичната инфраструктура кои во себе опфаќаат различна 

методологија и критериуми, како што се: географскиот опфат на влијание на 

определен сегмент на критичната инфраструктура7, значењето (национално, 

регионално, глобално) и времетраењето на неопходната заштита (постојано, 

повремено / привремено)8. Дополнително, за да се разбере концептот на 

критичната инфраструктура, многу е важно да се земе предвид секторската 

меѓузависност и тесната интеракција. Виталните сектори се меѓусебно поврзани и 

интерактивни, што доведува до создавање нови ранливости и критични точки. 

Ваквата меѓузависност може да се манифестира како физичка, кибернетска, 

                                                             
6 Претседателска policy директива PPD-21 достапна на https://obamawhitehouse.archives.gov/the-
press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil ; Извршна 
наредба за подобрување на сајбер-безбедноста на критичната инфраструктура достапна на 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improving-critical-
infrastructure-cybersecurity 
7 Херга, М. (2010), Национална критична инфраструктура, Менаџмент и сигурност - М&С 2010: 
„Планирање и сигурност“ 
8 Чемерин, Д, Трут, Д. (2010) Критерије за утврђивање хрватске критичне инфраструктуре, Зборник 
радова „Хрватска платформа за смањење ризика од катастрофа“, Државна управа за заштиту и 
спашавање, Загреб. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
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географска и логичка 9. Во поглед на ефектите, оштетувањето или отстранувањето 

на различни сегменети од критичната инфраструктура има различен ефект врз 

државата и општеството во целина - некои можат да се санираат брзо, без поголеми 

последици, а кај некои и краткотраен прекин може да има драматични ефекти10. 

Некои, пак, бидејќи се каскадно поврзани, се поважни за функционирањето на некои 

други што можат да имаат таков ефект11. Оттука произлегува потребата да се 

изврши проверка при идентификувањето на секторите на критична инфраструктура 

преку модел / симулација дали секторот исполнува определени критериуми12. 

 Критериумите за определување на критичната инфраструктура не се 

предмет на анализа на овој труд. Како предмет на анализа ќе се земат елементите 

кои се заеднички за националните дефиниции на поголем дел од земјите кои ја 

дефинираат својата критична инфраструктура експлицитно, како и дефинициите на 

меѓународните организации. 

 Во табела 1 се приложени дефинициите за критична инфраструктура во 

неколку држави. 

 

Табела 1. Дефиниции за критична инфраструктура 

ЗЕМЈА ДЕФИНИЦИЈА 

САД13 „Системи и средства, физички или виртуелни, витални за 

значењето на една држава, при што нивното онеспособување 

или уништување ќе има негативен ефект врз националната, 

економската и социјалната безбедност.“ 

                                                             
9 Rinaldi, S.M.(2004), Modeling and simulating critical infrastructures and their interdependencies, 
Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, достапно на 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.98.1206&rep=rep1&type=pdf 
10 Zimmerman, R. (2004) Decision-making and the Vulnerability of Interdependent Critical Infrastructure, 
IEEE Control Systems Magazine 
11 Pereboom, J (2001). Infrastructure Interdependencies: Overviews of Concepts and Terminology, 
Infrastructure Assurance Center, достапно на http://connections-qj.org/article/infrastructure-
interdependencies-overview-concepts-and-terminology 
12 Rinaldi, S.M (2004) Modeling and simulating critical infrastructures and their interdependencies достапно 
на http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.98.1206&rep=rep1&type=pdf 
13 Влада на САД (2001) Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to 
intercept and obstruct terrorism (USA PATRIOT ACT) достапно на https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-
107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.98.1206&rep=rep1&type=pdf


Холандија14 Холандија препознава две категории на критична 

инфраструктура, од кои во категорија А спаѓаат: транспортни 

мрежи и национални преносни системи за гас и електрична 

енергија, нуклеарни материјали и систем за водоснабдување, 

кои се третираат со повисоко ниво на заштита, а во категорија 

Б со пониско ниво на заштита спаѓаат регионалната 

дистрибуција на гас и електрична енергија, авиособраќај и 

поморски сообраќај, поголеми резерви на петрохемиската 

индустрија, полициска мобилизација, владини услуги што се 

зависни од релевантни и достапни дата-бази и информациски 

системи, комуникациски системи помеѓу итните служби и 

финансискиот сектор. 

Германија15 „Под критична инфраструктура се подразбира организациската 

структура и објектите од витално значење за општеството, така 

што нивната деградација или дефицит ќе резултира со 

недостатоци, ќе предизвика значително намалување во 

снабдувањето, нарушување на јавниот ред или други 

последици.“ 

Хрватска16 „Системите, мрежите и објектите од национална важност, при 

што нивното престанување со работа или услуга може да има 

сериозни последици за националната безбедност.“ 

Франција17 „Критичната инфраструктура се оние активности што се 

неопходни за основните потреби на јавноста и за одржување на 

безбедносните и одбранбените способности на земјата: храна, 

                                                             
14 The Hague Security Delta (2015) “Securing critical infrastructure in the Netherlands: Towards a national 
testbed” достапно на 
https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/53/document/Securing-Critical-
Infrastructures-in-the-Netherlands.pdf 
15 Национална стратегија за заштита на критичната инфраструктура на ФР Германија (2009), верзија 
на англиски јазик достапна на http://ccpic.mai.gov.ro/docs/Germania_cip_stategy.pdf 
16 Закон за критичната инфраструктура на Република Хрватска достапен на 
https://www.zakon.hr/z/591/Zakon-o-kriti%C4%8Dnim-infrastrukturama 
17 General Secretariat for Defense and National Security (2017) “The critical infrastructure protection in 
France” достапно на http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/03/plaquette-saiv-anglais.pdf 
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вода, енергија, транспорт, финансиски институции, 

информациски и комуникациски системи и центри за команда и 

одлучување.“ 

Обединето 

Кралство18 

 „Критичната национална инфраструктура ги опфаќа оние 

средства, услуги и системи што го поддржуваат економскиот, 

политичкиот и општествениот живот на Обединетото Кралство, 

чијашто важност е таква што загубата може: 

- да предизвика големи загуба на животи; 

- да има сериозно влијание врз националната економија; 

- да има други сериозни социјални последици за заедницата; 

- или да бидат од непосредна грижа за националната влада” 

Канада19 „Критичната инфраструктура се однесува на процеси, системи, 

објекти, технологии, мрежи, средства и услуги од суштинско 

значење за здравјето, безбедноста или економската 

благосостојба на Канаѓаните и ефективното функционирање на 

владата. Критичната инфраструктура може да биде самостојна 

или меѓусебно поврзана и меѓусебно зависна во рамките и низ 

провинциите, териториите и националните граници. 

Нарушувањето на критичната инфраструктура може да 

резултира со катастрофално губење на животот, негативни 

економски ефекти и значителна штета на довербата на 

јавноста.“ 

 

 Притоа е важно да се нагласи дека дефинирањето на националната критична 

инфраструктура не е детерминистички и конечен процес, туку динамички и 

                                                             
18 Веб-страница на Центарот за заштита на националната инфраструктура на Обединетото 
Кралство, достапно на https://www.cpni.gov.uk/critical-national-infrastructure-0 
19 Веб-страница на канадската влада, Департман за јавна безбедност, достапно на 
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/index-en.aspx 



проактивен. Дефинирањето на критичната инфраструктура може да биде предмет 

на промена во согласност со проценките за ризици на секоја национална влада20. 

 Европската Унија ја дефинира критичната инфраструктура преку 

Директивата 2008/114/EC, која ги повикува земјите членки да ги идентификуваат и 

десигнираат европските критични инфраструктури, како и да извршат проценка на 

потребата за подобрување на нивната заштита. Сите земји членки ја спроведоа 

Директивата преку воспоставување процес за идентификување и назначување на 

европски критични инфраструктури во енергетскиот и транспортниот сектор. Во 

самата Директива, критичната инфраструктура е дефинирана како: „средство, 

систем или дел од него лоциран во земјите членки што е од суштинско значење за 

одржување на виталните општествени функции, здравјето, безбедноста, 

економската или социјалната благосостојба на луѓето и чие нарушувањето или 

уништување би имало значително влијание во земјата членка како резултат на 

неуспехот да се одржат тие функции“. Директивата посебно ја препознава 

европската критична инфраструктура (ЕКИ) како критична инфраструктура чие 

нарушување или уништување би имало трансгранични ефекти во земјите членки и 

која треба како таква да биде издвоена преку заедничка процедура. 

 Во Талинскиот прирачник, под критична инфраструктура се подразбираат 

физички или виртуелни средства и средства што се во јурисдикција на државата и 

се толку витални што нивно оневозможување или уништување може да ги ослабне 

националната безбедност, економијата, јавното здравство и безбедноста или 

животната средина21. 

 Работната дефиниција што ја предлагаме во контекст на овој труд е 

екстензивна и би се фокусирала на сите физички или виртуелни средства, функции 

и системи или нивни сегменти, без оглед на тоа во чија сопственост или надлежност 

се наоѓаат, а чие оштетување или прекин можат да предизвикаат сериозни 

последици (по здравјето, животот и безбедноста на луѓето или материјални 

                                                             
20 Report for Congress (2003) Critical Infrastructures: What Makes an Infrastructure Critical? Updated 
January 29, 2003 John Moteff, Claudia Copeland, and John Fischer Resources, Science, and Industry 
Division достапно на https://fas.org/irp/crs/RL31556.pdf 
21  Schmitt, Michael N.(2013) Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfarе, 
Cambridge University Press 
 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Michael%20N.%20Schmitt&eventCode=SE-AU
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последици) и модификување или уништување на животната средина или да 

овозможат настапување на такви последици, како и да постигнат определено 

влијание за круцијална промена на крајниот резултат од определен политички, 

економски, безбедносен или друг процес насочен кон остварување на виталните 

функции на поредокот (национален, но и меѓународен). Потребата од ваков пристап 

во дефинирањето, ќе биде елаборирана во контекст на новите безбедносни закани. 

 

 

 4.2 Заштита на критичната инфраструктура 

 

 Под заштита на критичната инфраструктура, генерално се подразбира сет 

мерки и активности од различна природа насочени кон одржување, унапредување 

и зачувување на карактерот и функционалноста на критичната инфраструктура како 

таква. Во тој контекст, различни сектори или различни држави различно ја 

разбираат заштитата на критичната инфраструктура. Така, на пример, 

Националната стратегија за физичка заштита на критичната инфраструктура и 

клучните средства на САД се идентификува како „јасен сет од национални 

достигнувања и цели и нацрт на водечките принципи што ќе ги зајакнат напорите за 

обезбедување на инфраструктурата и средствата витални за националната 

безбедност, управувањето, јавното здравје и безбедноста, економијата и јавната 

доверба“22. 

 Европската Унија во Директивата 2008/114, под „заштита на критичната 

инфраструктура“ ги подразбира „сите активности насочени кон обезбедување 

функционалност, континуитет и интегритет на критичните инфраструктури со цел 

да се одврати, ублажи и неутрализира закана, ризик или ранливост“23. 

 Меѓународната телекомуникациска унија, во водичот за најдобри практики за 

заштита на критичната информатичка инфраструктура, насловен како Генеричка 

                                                             
22 Национална стратегија за физичка заштита на критичната инфраструктура и клучните средства 
на САД (2003) достапно на https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/Physical_Strategy.pdf 
23 Директива на Советот од 08.12.2008 достапна на https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.345.01.0075.01.ENG 



национална рамка за заштита на критичната информатичка инфраструктура24 

го претставува системот за заштита на критичната инфраструктура на следниов 

начин: 

 

Шематски приказ 1: Систем за заштита на критичната инфраструктура 

 

 Прв чекор во заштитата на критичната инфраструктура е, секако, 

дефинирањето и определувањето на критичната инфраструктура како таква, која е 

резултат на комплексен техничко-политички процес, кој произлегува од 

потенцијалното влијание што може да биде предизвикано од неуспехот во 

функционирањето или уништување на инфраструктурата во однос на секторска и 

меѓусекторска релевантност. Правната рамка е најчесто артикулација на 

возможното кон посакуваното, односно го придвижува правото de lege lata кон 

правото de lege ferenda и мора да биде конвергентна со локалните услови и 

реалните можности. Таа создава контролирана средина за континуирана и 

целесообразна заштита на критичната инфраструктура преку холистички пристап. 

                                                             
24 Center for Security Studies, ETH Zurich (2007) A Generic National Framework For Critical Information 
Infrastructure Protection (CIIP) достапно на https://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/generic-
national-framework-for-ciip.pdf 
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Во таа насока, консултантската компанија ILF ја транспонира поставеноста на 

нормативата на следниов начин 25: 

 

 

4.3 Дистинкција на критичната инфраструктура  

    од останатите „меки цели“ 

 

 Поимот „меки цели" најчесто се поврзува со места каде што се собираат 

луѓето во голем број, како што се музеи, кина, религиозни локации, трговски центри 

                                                             
25 Barth, Michael (2016) A Holistic Approach To Critical Infrastructure Protection: A Joint ILF and ALARYX 
Concept презентацијата е достапна на https://www.gie.eu/index.php/events-diary/workshops/2016-
workshops/gie-security-day-brussels-16-november/26304-best-practices-and-measures-to-protect-
energy-infrastructure/file 



и слично26. Меките цели се контрастни со т.н. „тврди цели“, кои широко ги 

идентификуваат местата каде што обезбедени се високи нивоа на заштита, често 

од вооружени лица и / или кога пристапот на јавноста е ограничен или подлежи на 

тешки контроли (на пример, воени инсталации). Критичната инфраструктура 

претставува мека цел, но не сите меки цели претставуваат критична 

инфраструктура. Клучниот елемент на разликување се однесува на прашањето 

„критичност". Меките цели не мора да изгледаат како критични за обезбедувањето 

на основните општествени услуги. Такви се, на пример, стадионите и концертните 

хали. Меѓутоа, ова не значи дека двете области треба да се раздвојат. 

Националните политики и практики развиени за меки цели можат да бидат корисни 

и да обезбедат извор на добри практики во доменот на критичната инфраструктура 

и обратно. Наместо да се направи разграничен пристап, треба да се истражи 

потенцијалот за комплементарност. Имајќи ги предвид разликите во концепциските 

и нормативните рамки кои се применуваат за меки цели и критична 

инфраструктура, земјите се охрабруваат да развијат синергии, имајќи предвид дека 

честопати истите јавни агенции имаат институционални и оперативни одговорности 

во двете области истовремено. 

  

4.4 Потребата за сеопфатен пристап во заштитата  

           на критичната инфраструктура 

 

 Во контекст на „сите активности“, неопходно е да се напомене дека 

критичната инфраструктура и нејзината заштита се често разгледувани во 

стратегиски, безбедносен и оперативен, но не и во нормативен контекст, иако токму 

правната рамка претставува основ за операционализирање на заштитата на секое 

поле.  

 Сите активности поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, 

сфатена како објект на заштита на правната норма, произлегуваат од обврските кои 

                                                             
26 European Commission (2017) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL достапно на https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0041&from=PL 
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им се делегирани на субјектите врз основа на правото. Недоследноста на правната 

рамка може да резултира со опасни пропусти во заштита на критичната 

инфраструктура во секое ниво и тешкотии да се алоцира одговорноста. Многу 

актери се вклучени во процесите кои ги овозможува критичната инфраструктура: 

сопствениците, операторите, менаџерите, државните агенции и регулаторните 

тела, крајните потрошувачи. За да се воспостават нивните одговорности, 

надлежности и интеракцијата, неопходно е да се разгледаат и правните аспекти и 

да се воспостави правната рамка за различните контексти на заштита на 

критичната инфраструктура во новата безбедносна средина. Токму тука лежи 

потребата од оваа анализа. 

 

4.5 Нова безбедносна средина 

 

 Концептуално, промените во безбедносната средина можат да се 

разгледуваат на повеќе начини, но се фузираат како: проширени, продлабочени и 

мултидимензионални. Проширувањето се однесува на зголемувањето на 

невоените закани, продлабочувањето на промените во постоечките закани, а 

мултидимензионалноста во нивното испреплетување и зголемените надворешни 

фактори. Воените сили се соочуваат со предизвикот да мора да се адаптираат, да 

се развиваат и да иновираат за да може да се прилагодат кон двосмислена, 

сложена и брзо променлива средина, која често е поставена во сивата зона помеѓу 

војната и мирот. Дополнително, за да може да одговорат на потребите на новото 

време, тие мора драстично да ги прошират партнерствата и да се отворат кон 

цивилното општество. Ако периодот помеѓу крајот на втората светска војна и падот 

на Берлинскиот ѕид се одликуваше со релативна стабилност и предвидливост, 

следниот половина век кој го живееме е и ќе биде време на исклучителна 

нестабилност. Во изјавата за Глобалната проценка на заканите на разузнавачката 

заедница на САД за 201827, извештај кој е јавно достапен и некласифициран, се 

                                                             
27 Изјава за глобалната проценка на заканите на разузнавачката заедница на САД за 2018 
подготвена од Директорот на националната разузнавачка служба. Материјалот во целост е достапен 
на https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf 



вели дека непријателите и малигните актери ќе ги користат сите инструменти на 

националната моќ - вклучувајќи ги и информациите и сајбер-алатките, за да ги 

обликуваат општествата и пазарите, меѓународните правила и институции, како и 

меѓународните жаришта во нивна полза. Проценката предвидува дена Кина и 

Русија ќе бараат сфери на влијание и ќе ги проверат влијанијата на САД во нивните 

региони. Во меѓувреме, неизвесноста на американските сојузници и партнери за 

подготвеноста и способноста на Соединетите Американски Држави да ги одржат 

своите меѓународни обврски може да ги натера да размислат за преориентирање 

на нивните политики, особено во однос на трговијата, далеку од Вашингтон. 

Центрифугалните сили кои се стремат кон стабилен геополитички поредок ќе 

избледнуваат, како и меѓународниот поредок базиран на правила. Новите сојузи и 

неформални мрежи - надвор од традиционалните блокови на моќ и националните 

влади - сè повеќе ќе ја зголемуваат меѓународната соработка. Операциите за 

влијание, особено преку сајбер-алатки, ќе останат значителна закана. Трошоците 

за нив се ниски, релативно се ниско ризични и имаат моќ да ги обликуваат 

странските перцепции и да влијаат врз јавноста. Русија веројатно ќе биде 

најспособниот и агресивен извор на оваа закана во 2018 година, иако многу земји и 

некои недржавни актери ги истражуваат начините да користат операции за 

влијание. Во Сирија, Иран работи на консолидирање на своето влијание. Нападите 

на иранските ракети врз цели на ИСИС во Сирија, по нападите на ИСИС во Техеран 

во јуни, веројатно биле наменети делумно да испратат порака до САД и нејзините 

сојузници во врска со подобрувањето на воените капацитети на Иран. Иран 

продолжува со постојани воени бази во Сирија и најверојатно сака да одржи мрежа 

на шиитски странски борци во Сирија за да ги спречи идните закани за Иран. Иран, 

исто така, бара економски договори со Дамаск, вклучувајќи и договори за 

телекомуникации, рударство, и електрична енергија. Сето ова покажува дека 

земјите ја водат политиката на нов начин, а границите на националните интереси 

се многу подалеку поместени. Во тој контекст,на пример, Џо Бајден сметаше дека 

глобалната енергетска безбедност е национален интерес на САД. 

 Тие промени доведоа до редефинирање до инструментите на национална 

моќ кон аспекти кои никогаш не биле перципирани како безбедносни. Во тој 
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контекст, на пример, фразата „инструменти на национална моќ“ во безбедносната 

стратегија на САД се однесува на „дипломатски, информациски, воени и економски“ 

алатки - DIME28, што може да се земе како индикатор кој ги определува спектрумите 

на дејствување на државите. На своето основно ниво, DIME е нов начин да се 

размислува за категоризирање на моќта, а со тоа и влијанието, на една држава. Тоа 

значи дека влијанието на државата во меѓународниот систем е дефинирано со 

способноста да проектира моќ во секоја од четирите области на DIME. Задачата на 

власта е да ја балансира интеракцијата во однос на четирите елементи на DIME. 

Понекогаш само дипломатијата ќе реши проблем, информациите секогаш се 

потребни за поддршка на другите три елементи, економската интеракција се јавува 

секојдневно помеѓу повеќето држави и може да се користи за проектирање на моќта 

на различни начини, а понекогаш се неопходни, иако тоа не секогаш е нужно значи 

војна. Впрочем, употребата на сила се повеќе е надвор од војната дефинирана во 

класична смисла- онака како што ја разбираат женевските конвенции. Денес се 

зборува за четврта, па и петта генерација на војни- за глобално бунтовништво, кое 

е способно да провоцира, со примена на тестот на ефекти, состојба која е 

еквивалент на војна, чие бојно поле може да се помести од миг во миг на било која 

страна од светот. Четвртата генерација војување „ги користи сите достапни мрежи 

- политички, економски, социјални, и војската - да ги убеди носителите на одлуки кај 

непријателот во тоа дека нивните стратешки цели се или недостижни или премногу 

скапи во однос на потенцијалната корист. Тоа е развиена форма на 

бунтовништво“29.  

 Непосредно пред да замине од функцијата, Барак Обама напиша писмо за 

неговиот наследник што го остави зад себе на Резолуционата маса во Овалната 

канцеларија. „Американското лидерство во овој свет е навистина неопходно. Наше 

е преку акција и пример да го одржиме меѓународниот поредок кој постојано се 

проширува од крајот на студената војна до денес и од кој зависи нашето богатство 

                                                             
28 Farlin, Jeff (2014) “Instruments of national power: How America earned independence” достапно на 
http://publications.armywarcollege.edu/pubs/87.pdf 
29 Hammes,Thomas X. (2004) The Sling and the Stone: On War in the 21st Century  



и безбедност“30. Неоконзервативните теоретичари се на иста линија со 

поранешниот претседател - сметаат дека повлекувањето на САД од светската 

политика ќе го вовлече светот во состојба на џунгла и нов авторитаризам. Роберт 

Каган, во својата последна книга вели дека „Авторитаризмот може да биде 

стабилна состојба на човековото постоење, постабилна од либерализмот и 

демократијата. Тој допира до клучните елементи на човековата природа што 

либерализмот не секогаш ги задоволува - желбата за ред, за силно лидерство и, 

можеби над сите, копнежот за безбедноста на семејството, племето и нацијата“31.  

За волја на вистината, тероризмот не е нова појава - дури и за време на студената 

војна, беше перципиран како безбедносна закана, но повеќе како закана од внатре 

по националната безбедност, не како глобален феномен. Меѓународниот 

тероризам што се појави во 1970-тите вклучуваше групи како што се групата Бадер-

Меинхоф, италијанската Црвена бригада32 и јапонската Црвена армија33 со малку 

очигледни врски со какво било масовно движење или бунт. Ова беа дифузни 

групации кои интегрираа клетки на отуѓени поединци во западното општество 

Терористите во тоа време се гледаа како криминалци, чии методите и целите се 

неприфатливи. Во оваа парадигма, тероризмот е првенствено проблем со кој треба 

да се справи законот, пред сè кривичното законодавство34. Токму таа перцепција ќе 

биде причина за немоќност на имагинацијата - иако постоеле разузнавачки 

информации за потенцијалниот напад на светскиот трговски центар, никој во 

безбедносните служби не можел истото да го замисли како реално сценарио. Тоа 

беше она што Насим Николас Талеб го категоризира како „Теорија на Црниот 

лебед“35.  Впрочем, опасноста од талибанците беше препознаена и од Советот за 

безбедност долго пред нападите на светскиот трговски центар. Во октомври 1999 

преку Резолуцијата 1267, по потсетувањето на резолуциите 1189 (1998), 1193 

                                                             
30 Инаугурациско писмо од Барак Обама до Доналд Трамп, 2017, достапно на 
https://edition.cnn.com/2017/09/03/politics/obama-trump-letter-inauguration-day/index.html 
31Kagan, Robert (2018) The Jungle Grows Back: America and our imperiled world 
32 Sundquist, Victor H. (2010) Political Terrorism: An Historical Case Study of the Italian Red Brigades 
достапно на https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=jss 
33 Farrell, William R.(1990) Blood and Rage: The Story of the Japanese Red Army  
34Kilcullen, David J.(2005) Countering global insurgency достапно на 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402390500300956?needAccess=true 
35 Taleb, Nassim Nicholas (2007) “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb
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(1998) и 1214 (1998) за ситуацијата во Авганистан, Советот го посочи Осама бин 

Ладен и соработниците како терористи и воспостави режим на санкции за лицата и 

ентитетите поврзани со Ал-Каеда, Осама бин Ладен и / или талибанците секаде 

каде што се наоѓаат36. Сепак, тоа не ја промени ситуацијата, ниту ја помести 

позицијата на повеќето држави членки на советот за безбедност за перцепцијата 

на тероризмот како исклучиво криминален акт. 

 Таквата заднина ќе имплицира и со тешкотии за САД да обезбедат поддршка 

во перципирањето на тероризмот како на вооружен акт – еквивалент на војна. 

Додека САД му пристапуваа на тероризмот како на акт на војна, врз основа на 

меѓународното право за вооружени конфликти, државите од Европа, па и 

Австралија, на тероризмот му пристапуваа исклучиво како на криминален акт, врз 

основа на националните кривични законодавства и меѓународните инструменти за 

човекови права. Како што тврдеше Роберт Каган, сегашната „криза на легитимност" 

во Американските напори за остварување глобално водство во војната против 

тероризмот е симптом, а не причина, за продлабочување на геостратегиската 

поделба помеѓу Европа и Америка37. Но, како што ќе увидиме од анализата на 

случај во неколку земји членки на ЕУ кои традиционално се спротиставуваа на 

ваквиот пристап на САД, разликите се повеќе се приближуваат. 

 

4.6 Анализа на новата безбедносна средина  

           и нејзината корелација со постоечкото меѓународно право 

 

 Кога Соединетите Американски Држави прогласија глобална војна против 

тероризмот по нападите на 11 септември, Френсис Фукујама коментираше дека 

„тероризмот е само орудие на крајот; Во овој поглед, војната против тероризмот 

нема повеќе смисла отколку војна на подморници“38. Иако ваквите ставови се 

ирелевантни во смисла на политиката и правото, крајот беше само почеток на една 

                                                             
36 Резолуциите се достапни на http://www.un.org/en/databases/index.html 
37 Kagan, Robert (2003) Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order исто и 
Kagan, Robert (2004) America's Crisis of Legitimacy) 
38 Коментар на Фукујама на Brookings Institutution Forum on War on terrorism (2004) кај  Kilcullen, David 
Countering Global Insurgency A Strategy for the War on Terrorism достапно на 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.205.4156&rep=rep1&type=pdf f 



нова ера, во која и денес живееме или со зборовите на Антонио Гутереш, генерален 

секретар на ООН: Живееме во опасен свет39.  

 „Меѓународната економска нееднаквост се зголемува, има силни реакции 

против културниот империјализам, намалена способност на државите за 

мониторинг на трансферот на големи суми капитал и, се разбира, дистрибуирање 

оружје што има разорувачка моќ. Сè поголем број групи, незадоволни или 

неповолно погодени од новиот меѓународен поредок, го искажуваат своето 

противење надвор од официјалните институции, како одговор на доминацијата на 

тие институции од страна на локални елити или од грст моќни нации”40 – е само дел 

од сликата на светот што се менува. 

 Контурите на глобалните промени може да се дефинираат на неколку 

фронта: прво, тука е промената на актерите, која се должи на редефинирање во 

односите на моќ помеѓу постоечките актери - државите, и појавата на нови 

актери- транснационални корпорации, невладини организации, терористи, 

глобални бунтовници, организирани криминални мрежи, мафијашки картели и 

други атипични структури. Со вклучувањето на регуларните државни елити во 

концептот на демократизација, опозицијата доби форма на „приватни", недржавни 

актери кои користат терористички методи пополнувајќи го меѓупросторот на 

глобалниот поредок. Транснационалните организирани криминални групи 

веројатно ќе генерираат поголем приход од нелегални активности во следната 

година41, со што се факторизираат како носители на моќ. 

 Второ, меѓународното право не ги препознава новите актери како 

субјект. Во меѓународното право, носители на субјективитетот се државите, а сите 

други актери се само објект на правото. Дури и државите како носители на 

субјективитетот се проблематизираа во периодот по 9/11 бидејќи интервенцијата 

во Авганистан и фактот што државата немаше ефективна контрола врз 

                                                             
39 Обраќање на Генералниот Секретар на ООН кон Минхенската безбедносна конференција во 
февруари 2017, достапно на https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-02-18/secretary-
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40 Рејтано, Р. и Елфенбеин, К.,(2009) „Мултилатералната дипломатија и Обединетите нации денес“, 
41 Изјава за глобалната проценка на заканите на разузнавачката заедница на САД за 2018 
подготвена од Директорот на националната разузнавачка служба. Материјалот во целост е достапен 
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територијата, туку тоа беа талибанците, донесе во фокусот на меѓународната 

заедница еден друг проблем - проблемот на паднатите држави42. Како 

дополнителен проблем се појави и на легитимитетот на владеењето на 

недемократските режими, што особено дојде до израз во периодот по 

таканаречената арапска пролет и интервенцијата во Либија по основ на 

доктрината „одговорност да се заштити“43. Режимите беа препознаени како нова 

закана по светскиот мир и безбедност. Начинот на кој беше или не беше 

организиран одговорот кон таквите состојби, во голема мера ја редефинираше 

мапата на глобални жаришта во последните години. Арапската пролет се претвори 

во студена зима, отворајќи простор за нови тирани, а Сирија во секој миг се 

претовара во се поголема хуманитарна катастрофа. Огромниот бран мигранти и 

бегалци од Блискиот Исток се заканува да ја распарчи и онака кревката политичка 

кохезија во Европа. 

 Трето, зголемената свест и брзиот проток на информации доведе до тоа 

реакциите на јавноста да станат неминовни, особено преку популаризацијата на 

социјалните медиуми. Зголемено е влијанието на јавното мислење и неверојатно 

е брз протокот на информации кои влијаат на неговото креирање со оддалеченост 

од илјадници километри44.  

 Четврто, зголемениот степен на радикализација, во секоја смисла, води 

кон зголемување на дивергентноста на интересите на поединци и групи, за сметка 

на идеалот за отворени општества. Радикализацијата е во еден дел одговор на 

стеснувањето на либералниот простор, но во многу поголем дел, одговор на 

економската и социјалната нееднаквост, губењето на смисла, потрагата по 

идентитет, зголемениот страв и поставувањето граници помеѓу различностите, 

неодговорното лидерство и популизмот. Европскиот панидеализам под ударот на 

економската и мигрантската криза, во голем дел беше заменет со орбанизмот и 

                                                             
42 Habib, Seema. "Is Afghanistan A Failed State? A Brief Overview Of Indicators In The Context Of 
Afghanistan". Global Public Policy Watch, 2014. https://globalpublicpolicywatch.org/2014/05/26/is-
afghanistan-a-failed-state-a-brief-overview-of-indicators-in-the-context-of-afghanistan/. 
43 Gifkins,Jess (2015)R2P in the UN Security Council: Darfur, Libya and beyond достапно на 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010836715613365?journalCode=caca 
44 Mitchell, Amy, Heater Brown, and Emilly Guskin. "The Role оf Social Media in The Arab Uprisings". Pew 
Research Center's Journalism Project, 2012. http://www.journalism.org/2012/11/28/role-social-media-
arab-uprisings/. 



кулминираше со гласањето за Брегзит. Радикалната десница, неофашистите и 

сродните групации влегоа во националните парламенти45 на државите кои ја 

измислија демократијата како концепт. Единствен брз одговор беа социјалните 

движења и протестите ширум светот, кои, пак беа многу повеќе злоупотребени за 

други интереси. Така, на пример, во ноември 2013 година, Украинците излегоа на 

улиците во знак на протест поради одбивањето на претседателот Виктор Јанукович 

да потпише трговски договор за зајакнување на врските на земјата со Европската 

Унија. Во она што стана познато како револуција „Еуромајдан“, Јанукович на крајот 

избега во Русија кон крајот на февруари 2014 година, а земјата беше на работ на 

граѓанска војна. Низа протести беа разбранувани низ источна Украина по падот на 

Јанукович, и за и против новата влада. Во март, Русија ја искористи нестабилноста 

преку границата за анексирање на украинската територија на Крим. Проруските 

сепаратисти (поддржани од руските сили) во текот на април и мај презедоа 

контрола над неколку источните градови и градови, вклучувајќи го и Донецк46. 

 Петто, зголемената индустријализација и нерамномерниот индустриски 

развој, доведоа до еколошка катастрофа и амплифицирање на ефектите од 

глобалното затоплување. Се прошири вкупната површина на пустини во светот47, 

се зголемија негативните ефекти по биодиверзитетот и квалитетот на живот, што 

води до зголемување на светскиот глад48. Недостигот на вода за пиење сè повеќе 

ќе се чувствува, исто како и недостигот на голем број секојдневни удопства на 

западниот свет кои доаѓаат од плантажите со кафе и какао. Злоупотребата на 

детскиот труд и масовното кршење на правата на работниците во трката за профит 

во неразвиените земји под брзиот продор на капитализмот, само го зголемува 
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револтот и класните разлики. Големите корпорации ги преселија своите производни 

погони во неразвиените земји во потрага по евтина работна сила и ресурси, 

експлоатирајќи ја локалната средина во секоја смисла49. 

 Шесто, технолошкиот напредок овозможи акумулирање на моќ во рацете 

на поединци со малициозни намери. (Зло)употребата на сајбер-просторот и 

придобивките на модерната технологија овозможуваат голем дострел и брза 

придобивка за постигнување на различни политички цели. Недржавните актери 

секојдневно ги користат придобивките на модерната технологија за 

мултиплицирање на моќта. Неретко, и самите држави дејствувајќи отворено или 

прикриено, го злоупотребуваат истиот простор, навлегувајќи во прокси војни, 

искористувајќи ги сите елементи на национална моќ за здобивање со определена 

предност или постигнување на цел која го поддржува нивниот национален интерес.  

Случајот Стакснет успеа да ја врати иранската нуклеарна програма многу 

наназад50, низа земји во светот ја обвинија Русија за наменски сајбер-напади51, 

особено во контекст на случувањата во Грузија52 и Естонија. Биткоинот стана 

сериозен играч. Основачот на Телеграм изјави дека „приватноста не е на 

продажба53“ по лиферувањето на информацијата дека токму таа апликација ја 

користат за координација терористички групи.   

 Седмо, транснационални компании чиј капитал е поголем од буџетот на 

многу држави, трката за профит и борбата со конкуренцијата ги вплеткува во мрежи 

кои традиционално не го засегале бизнис секторот. Драстично е зголемено нивното 

влијание и во националната и во светската политика. педесет и една од најголемите 
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светски економии, се корпорации. Во 2007 година, буџетот на Финска беше околу 

40 милијарди евра, што беше за 20 % помалку од годишната продажба на „Нокиа“, 

која пак доживеа вртоглав пад на берзата само неколку години потоа. Корпорациите 

прават пари, трошат повеќе и вработуваат повеќе отколку порано. 

 Демократијата и капитализмот кои се проширија од запад кон исток 

инхибираа процеси на брза транзиција и приватизација. Трансформирањето на 

капиталот од општествен во приватен преку ноќ доведе до тоа да типични сектори 

на критична инфраструктура преминат во рацете на приватни стопанственици од 

странство или во директна сопственост на старите елити, со што и едните и другите 

ја мултиплицирале сопствената моќ за влијание врз донесувањето на одлуки од 

национален интерес. Приватизирањето на услугите пак доведе до тоа да се 

редефинираат улогите кои определени институции ги имале, посебно во 

безбедносниот сектор и дел од истите да им бидат предадени на приватни субјекти, 

кои долго оперираа во меѓупросторот заради недостиг на прецизно дефинирани 

овластувања и на едната и на другата страна. Згаснувањето на социјализмот 

водеше кон тектонски промени во животите на сите поединци кои претходно со 

децении живееле во ист општествен систем, со изграден менталитет и вештини 

компатибилни исклучиво наменети за потребите на истиот. Затоа, наглата промена 

беше проследена со огромно незадоволство и материјална и лична депривација, и 

низа граѓански и етнички конфликти. Владите на новоформираните држави се 

обидоа да надминат дел од проблемот со лов на странски директни инвестиции, 

кои генерално ја искористуваа евтината работна сила и поволностите кои им се 

нудеа54. Движењето на капиталот во комбинација со развојот на технологијата и 

брзиот продор на информации доведе до создавање на глобално конзумеристичко 

општество и уште поголема концентрација на моќ кај транснационалните 

корпорации. Па така, веројатно многумина не би забележале доколку некоја помала 

држава исчезне од лицето на земјата, но би иницирале револуција ако запре 
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производството на „кока-кола“55. Корпоративните лобисти се обвинети за 

корумпирање на демократијата56. Ограничената способност на националните 

влади да извршуваат каква било агенда, која прво не е одобрена од меѓународниот 

капитал и неговите полномошници, веќе не е „крстот што самите го носат“- тоа е 

крстот на кој сите сме приковани57.  

 Националната држава е примарен демократски ентитет што останува, но, со 

оглед на степенот на неолибералната глобализација, јасно е дека не е веќе не е на 

нивото на таа задача, или како што напиша Бенџамин Барбер во неговата книга 

„Џихадот наспроти Мексветот“: по многу мерења, корпорациите се повеќе 

централни играчи отколку нациите во глобалните збиднувања58. 

 Осмо, поради сè погоре наведено, концептот на војната драстично се 

промени. Моќта е редефинирана, а соодносот на силите е надвор од еквилибриум. 

Во неговото капитално дело „За војната“ воениот теоретичар од 19 век, Карл фон 

Клаузевиц, постави разлики помеѓу трајната природа и променливиот карактер на 

војната, уникатен за секој период. Денешниот карактер на војната е исклучително 

проширен, а сепак неговите манифестни облици може да се фузираат „во 140 

карактери“, односно во твитер-објава59. 

 Новите војни имаат логика што е поинаква од логиката на „стари војни" – на 

идејата за војна која доминираше во деветнаесеттиот и дваесеттиот век. Мери 

Калдор, во одбрана на оваа теза го изнесе аргументот на четири клучни разлики: 

актери, цели, методи на војување и форми на финансирање60. Имено, што се 

однесува на актерите: Старите војни се водеа од редовни вооружени сили на 
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држави. Новите војни се водат помеѓу различни комбинации на мрежи на државни 

и недржавни актери: редовни вооружени сили, приватно обезбедување, платеници, 

џихадисти, паравојски итн. Апропо целите, старите војни се водеа за геополитички 

интереси или идеологија (демократија или социјализам). Новите војни се водат во 

име на идентитетот (етнички, религиозен или племенски). Идентитетската политика 

има поинаква логика од геополитиката или идеологијата. Целта е определени групи 

(било локални било транснационални) да се стекнат со пристап до определени 

ресурси на државата и да ја наведат да дејствува во нивен интерес, наместо да 

спроведе одредени политики или програми во поширок јавен интерес. Подемот на 

идентитетските прашања е поврзан со нови комуникациски технологии, со 

миграција и од внатрешноста кон метрополата и од метрополата низ светот, и 

ерозија на поинклузивни (или државоцентрични) политички идеологии. Можеби 

најважно, идентитетската политика е изградена преку војната. Оваа политичка 

мобилизација околу идентитетот е повеќе цел на војната отколку нејзин инструмент, 

што беше случај во „старите војни". Во поглед на методите кои се користат, во 

старите војни битката беше решавачка средба. Методот на водење на војната се 

состоеше од заземање на територија преку воени средства. Во новите војни, 

битките се ретки и територијата е заробена во употребата на политички средства, 

преку контрола од населението. Типична техника е потиснување на населението - 

насилно отстранување на оние со различен идентитет или различни мислења. 

Насилството во голема мера е насочено против цивилите како начин на контрола 

на територијата наместо против непријателските сили. Што се однесува на 

формите на финансирање: старите војни биле речиси без исклучок државно 

финансирани. Денес, има цела плејада нови предатори. Додека во „старите војни“ 

економиите беа централизирани, новите војни се дел од отворениот глобализиран 

систем на децентрализирана економија и се финансираат од различни извори. 

Додека во „старите војни“ крајна цел беше победата, во „новите” победата во 

најмала рака - е поинаку дефинирана. Дејвид Кин дури укажува на тоа дека голем 

број војни се отпорни на завршување заради едноставна (но скриена) причина: што 

моќни актери (и локални и меѓународни) не сакаат таа да заврши. Многу често, 

моќните актери едноставно можат да поддржат други приоритети (дејствија што 
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може да имаат ефект на репродукција на непријателот, или едноставно да влијаат 

на губење повеќе време, енергија, ресурси)61. 

 Сè почесто денес се зборува за војување отколку за војна, вклучително и 

за хибридни војни. Во поширок контекст под поимот хибридни закани денес се 

подразбираат мултимодални, нискоинтензитети, кинетички, како и некинетички 

закани кои вклучуваат разни тактики:вклучуваат сајбер-војна, асиметрични 

конфликтни сценарија, глобален тероризам, пиратство, транснационален 

организиран криминал... Таквите (мулти) модални закани станаа познати како 

„хибридни закани“62. Признати во Концептот на бистратешка команда на НАТО 2010 

година63, хибридните закани се дефинирани како „оние што ги поставуваат 

непријателите, со способност истовремено да користат адаптивни конвенционални 

и неконвенционални средства во остварувањето на своите цели“64, терминот 

„хибридни закани“ се употребува како „чадор“65 со кој се покрива широк спектар на 

појавни облици на безбедносни закани кои може да доаѓаат било од државни било 

од недржавни актери, а постои тешкотија за докажување на атрибуција и 

одговорност. 

 Како официјална доктрина, хибридното војување го промовираше во 2013 

рускиот генерал Валери Герасимов66, посочувајќи ги односите помеѓу Русија и 

НАТО како најзаладени по студената војна67. 

 Сепак, голем дел од она што се третира како „хибридна закана“ воопшто 

не е новост - туку стратегија и тактика применета на нов начин. 

                                                             
61 Keen, David. (2012) Useful Enemies: When Waging Wars Is More Important Than Winning Them (When 
Waging Wars Is More Important Than Winning Them). Reprint, Yale University Press 
62Bachmann, Sascha-Dominik, and Håkan Gunneriusson. "HYBRID WARS: THE 21St-CENTURY’S NEW 
THREATS TO GLOBAL PEACE AND SECURITY". Scientia Militaria - South African Journal Of Military 
Studies 43, no. 1 (2015). doi:10.5787/43-1-1110 достапно на 
http://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/1110 
63NATO’s Bi-Strategic Command Capstone Concept of 2010 достапно на 
http://www.act.nato.int/images/stories/events/2010/20100826_bi-sc_cht.pdf 
64Howe, Neil and Richard Jackson. 2011. “Global Aging and the Crisis of the 2020s.” CSIS. https:// 
csis.org/files/publication/110104_gai_jackson.pdf 
65Miklaucic, Michael (2011) NATO countering the hybrid threat достапно на http://www.act.nato.int/nato-
countering-the-hybrid-threat 
66McKew, Molly. "The Gerasimov Doctrine". POLITICO, 2017. https://www.politico.eu/article/new-battles-
cyberwarfare-russia/. 
67Говор на рускиот НГШ Валери Герасимов (2017) VI Moscow conference on international security 
достапно на https://www.youtube.com/watch?v=v1gLw3Lqdjk 



 Сумарно земено, може да се заклучи дека безбедносната средина е 

драстично променета. Новите односи и новите закани бараат поинакви пристапи и 

нови одговори. Тоа резултира и со издвојувањето на нови категории како легитимен 

објект на заштита. 

 

4.6.1 Издвојувањето на критичната инфраструктура како вредност  

         која треба да се заштити е одговор на променетата безбедносна средина 

 

 Во променетата безбедносна средина, критичната инфраструктура е 

легитимен објект на заштита кој мора да биде препознаен од системот како таков 

преку императивот на нормата, односно правната рамка. Во променетата 

безбедносна констелација, критичната инфраструктура е безбедносно 

определување кое генерира создавање на нови правни норми и интерпретација на 

постоечките во поинакво светло и бара примена на правна аналогија. Нов момент 

е и фактот што критичната инфраструктура не толку одамна беше државна 

сопственост, што повеќе не е случај, а таа транзиција беше релативно брза и 

конфузна. Најголем дел од критичната инфраструктура денес е во сопственост на 

приватниот сектор- според една проценка, повеќе од 80 отсто на критичната 

инфраструктура на западните држави е во сопственост или управувана од 

приватниот сектор68. Следствено, без оглед каде се наоѓа определен сегмент 

инфраструктурата се наоѓа - самата држава повеќе не може да биде способна да ја 

обезбеди во целост критичната инфраструктура и може да биде во голема мера 

зависна од приватниот сектор за оваа намена. Корпорациите во чија сопственост е 

значителен дел од критичната инфраструктура постојано го прошируваат пазарот 

и дејноста, стремејќи се да постигнат доминација и профит. Голем дел од 

сопственоста е во ризични подрачја. Така, на пример, Ал-Каеда и афилијациите 

нападнаа објекти и персонал на нафтени компании во Алжир, Ирак, Кувајт, 

Пакистан, Саудиска Арабија и Јемен, а исто така заробија многу нафтени полиња. 

                                                             
68 SRIMOOLANATHAN, BALAJI. "Adopting A Holistic Approach To Protecting Critical Infrastructure 
(ES14E3) | Jane's 360". Janes.Com, 2014. https://www.janes.com/article/39495/adopting-a-holistic-
approach-to-protecting-critical-infrastructure-es14e3. 



45 
 

ООН проценува дека приходот што го добива ИСИС од нафта и нафтени продукти 

во 2015 година е помеѓу 400 и 500 милиони долари69. Како и терористичките напади 

воопшто, нападите врз целите поврзани со енергијата (и рударството) се 

географски концентрирани. Според START, од 2010 - 2014 година, Пакистан 

доживеа речиси толку терористички напади (439) како Јемен (170), Колумбија (161) 

и Ирак (146), во комбинација. Филипините, со 73 напади, се петти на оваа листа за 

односниот период70. Најголем дел од нападите (74 %) биле извршени со 

бомбардирање или поставување на експлозивни направи, а втора тактика е 

саботажата. 

 ИСИС ја користи водата и водните системи и како оружје и како средство. Од 

2013 година, Исламската држава започна речиси 20 големи напади (како и безброј 

помали напади) против сириската и ирачката инфраструктура за вода. Некои од 

овие напади вклучуваат поплави во селата, заканувајќи се да го поплават Багдад, 

затварајќи ги портите на браните во Фалуџа и Рамади, прекинувајќи ги водата во 

Мосул и труејќи ја водата во помали места. Повеќето од овие операции се насочени 

кон владините сили, со цел да се борат против војската со користење на водата 

како оружје против нив, и со некои пренасочувања на инфраструктурата за вода за 

да ги прекинат движењата на војниците. Ваквите напори, исто така, често имаат 

дополнителна корист за подобрување на напорите за регрутирање; со дозволување 

водата да тече во градовите кои ги поддржуваат, придобиваат нови следбеници. 

Од друга страна, од снабдување со вода беа отсечени христијанските и шиитските 

градови71. ИСИС исто така обезбеди најголемите извори на вода и нивната 

соодветна инфраструктура да бидат поместени во првите редови на тековниот 

конфликт на Блискиот Исток. Контролата на големите водните ресурси и брани, пак, 

му ја даде на ИСИС цврстата контрола врз снабдувањето кое се користи за 

                                                             
69 Извештај за ООНСБ Report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to 
international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in 
countering the threat, 2016, достапно на 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/92 
70 START research brif (2015) Terrorism Trends with a Focus on Energy and Mining достапно на 
https://www.start.umd.edu/pubs/START_TerrorismEnergyAttacks_ResearchBrief_June2015.pdf 
71 FATF REPORT (2015) Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) 
достапно на http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-
ISIL.pdf 



поддршка на производството на земјоделски производи и електрична енергија. 

Браната Мосул, на пример, му даде на ИСИС контрола на над 75 % од ирачката 

електрична енергија додека беше во сопственост на групата. Во 2014 година, кога 

групата ја затвори браната Нуаимија во Фалуџа, последователните поплави 

уништија 200 квадратни километри ирачки полиња и села. Во јуни 2015 година, 

ИСИС го затвори преклопникот на браната Рамади во провинцијата Анбар, 

намалувајќи ги водотеците на прочуените ирачки мочуришта и принудувајќи ги 

Арапите што живеат таму да бегаат72.  

 Надвор од боиштата на Блискиот исток, транспортните системи се 

најатрактивна мета во западните земји. Статистички ретки терористички напади врз 

јавниот транспорт, како што се бомбашките напади во март 2004 година во Мадрид, 

нападот во јули 2005 година на автобус во Лондон, бомбардирањето на патнички 

возови во Мумбаи во јули 2006 година, нападот на железничката станица во Брисел 

во 2016 година - се дизајнирани да предизвикаат широко распространет страв73. 

 

4.6.2 Критичната инфраструктура како вредност  

         која треба да се заштити во нормативен контекст 

 

 Во еден извештај од 1998 кој го изготвил Информациониот центар за 

електронска приватност, под наслов „Критичната инфраструктура и загрозувањето 

на граѓанските слободи“ се сублимирани веројатно најголем дел од предизвиците 

кои се актуелни периодов, апропо правното позиционирање на заштитата на 

критичната инфраструктура: 

„Природните катастрофи, компјутерските грешки и мрежните слабости се многу 

реални закани кои мора да ги разгледаме во едно општество кое е сè повеќе 

зависно од напредните технологии. Но, постои уште еден, можеби повеќе 

вознемирувачки аспект од извештајот... Речиси секое решение предложено од 

                                                             
72 Vishwanath, Ambika. "The Water Wars Waged By The Islamic State". Stratfor, 2015. 
https://worldview.stratfor.com/article/water-wars-waged-islamic-state. 
73 Josephs, Leslie. "What Makes Mass Transit So Great Is Exactly What Makes It So Vulnerable To Attack". 
Quartz, 2017. https://qz.com/948390/the-st-petersburg-subway-attack-shows-why-transit-systems-
worldwide-are-so-vulnerable-to-terror/. 
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комисијата претставува некое ново проширување на владината власт и некое 

ново загрозување во личната слобода... Во секоја од областите опфатени со 

извештајот - приватност, слобода на информации, отворена влада, цензура, 

класификација на безбедност, интернет мониторинг и надзор, енкрипција и 

овластување на ФБИ - неопходно е внимателно да се испитаат предлозите и 

да се разгледа можноста за потенцијална штета на (концептот на) отворената 

влада, личните слободи и одговорноста на агенцијата74.“ 

 Ова е многу пластичен приказ на реалните проблеми кои треба да се 

адресираат без да се наруши балансот: јавното наспроти приватното, 

националното наспроти меѓународното. Критичната инфраструктура навлегува во 

сите овие сегменти и различни нејзини аспекти потпаѓаат под различни правни 

гранки, како што е прикажано на сликата. Затоа, кога се разгледуваат правните 

аспекти за заштита на критичната инфраструктура, сите треба да бидат земени 

предвид за да се развие ефикасна стратегија и јавна политика. Овој труд е 

предоминантно посветен на меѓународно-правните аспекти. 

 

 

        Слика1: критичната инфраструктура во нормативен контекст 

                                                             
74 Epic.Org, (1998) "Critical Infrastructure Protection And The Endangering Of Civil Liberties". 
https://www.epic.org/reports/epic-cip.html. 



 

4.7 Меѓународно-правна рамка за заштита на критичната инфраструктура 

 

 Бидејќи критичната инфраструктура е „објект“ во метафорична и физичка 

смисла, заштитата секогаш ќе се операционализира врз основа на 

контекстуализацијата, која е се покомплексна. Со зголемената меѓузависност на 

системите и нивната потреба да се акомодирани во сајбер-просторот, се поголема 

е загрозеноста на критичната инфраструктура без оглед на нејзината физичка 

локација. Одговорот на заштитата во определен контекст, мора да се базира на 

правната рамка- и националната, и меѓународната. Правната норма е еманација на 

очекувањата од поредокот и ја генерира заштитната функција на државата на 

микрониво. 

 За да ги тестираме меѓународно-правните аспекти како правна рамка за 

заштита на критичната инфраструктура од современи безбедносни закани, ќе ја 

продолжиме дебатата со анализа и ќе ја примениме постоечката правна рамка по 

принцип на аналогија, бидејќи елементите и сегментите на критичната 

инфраструктура не се новитет- новитет е нивното категоризирање. Критичната 

инфраструктура е безбедносен поим кој е нормиран во новиот безбедносен 

концепт. 

 Прво ќе ги разгледаме правните аспекти за употреба на сила и ќе се 

фокусираме на тоа како специфични делови од правото се применуваат во контекст 

на заштита на критичната инфраструктура од современи безбедносни закани. 

 Нападите на критичната инфраструктура некогаш се спорадични и 

изненадувачки, некогаш очекувани а сепак непредвидливи, некогаш во контекст на 

активен вооружен конфликт, некогаш, пак, страдаат како реакција на локалното 

население кон мировниците. Некогаш се на удар заради климатските промени, 

застарените инсталации, новите интернет технологии, или едноставно- од 

невнимание. Контекстот може да биде најразличен, а одговорите се најчесто 

ограничени на неколку опции. Контекстот, врз основа на постоечките правни 

правила, може да се воопшти преку неколку можни сценарија. 
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 Притоа, треба да се земе предвид дека меѓународното право има четири 

витални функции: да ги дефинира прецизно ограничените случаи во кои употреба 

на сила е допуштена (самоодбрана и зачувување или поврат на светскиот мир и 

безбедност, во согласност со Повелбата), да ја регулира и контролира употребата 

на сила (дури и) во ситуации кога е допуштена, да оцени дали сила која била 

употребена била недозволена и да ги регулира последиците од употребата на сила, 

било да е дозволена или недозволена75. Со оглед на четирите витални функции и 

фактот дека меѓународното право ја регулира употребата на сила преку забрана за 

употреба и исклучок од таа забрана, напорите за одржување на светскиот мир и 

безбедност, креирале четири аспекти за регулирање на употребата на сила во 

меѓународното право. За сите четири аспекти важат истите извори на правото во 

согласност со член 38 од Статутот на МСП: меѓународните договори, 

меѓународното обичајно право, практиката на државите, мислењата на истакнатите 

правници и судската практика76.  

 Првиот аспект од четирите споменати е ius contra bellum, односно право 

против војната или против употебата на вооружена сила. Вториот аспект е корпусот 

на правни правила ius ad bellum („право на војна“) кој регулира кога правно 

државата или државите можат да прибегнат кон употреба на сила. Третиот аспект 

е корпусот на правни правила ius in bello кој ги регулира принципите, стандардите 

и регулирањето кои стапуваат на сила кога сила веќе била употребена и се случува 

активен конфликт. Четвртиот аспект е ius post bellum, или принципи, стандарди и 

обврски по завршувањето на главните непријателства. Во пракса, тоа би значело 

дека активностите поврзани со превенција на конфликти и забрана за употреба на 

сила се компатибилни на ius contra bellum. Напорите на конфликтниот менаџмент 

одговораат на ius ad bellum принципите. Разрешувањето на конфликтот потпаѓа под 

ius in bello принципите, а транзицијата во мир и повоените активности за 

трансформација се ius post bellum принципи и стандарди77. Иако некои теоретичари 

                                                             
75 Berman, Franklin (2006) The UN Charter and the use of force, 2006 Singapore Year Book of International 
Law and Contributors достапно на http://www.commonlii.org/sg/journals/SGYrBkIntLaw/2006/3.pdf 
76 Статут на Меѓународниот суд на правдата достапен на 
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf 
77 Hadji-Janev, Metodi (2016) Changing the Approach to Deterrence in Cyberspace while Protecting 
Civilians from Cyber Conflict (Handbook of Research on Civil Society and National Security in the Era of 

https://www.igi-global.com/book/handbook-research-civil-society-national/129591


ги разгледуваат само првите два аспекта, резонирајќи по линијата дека во 

меѓународното право се експлицитно издвоени само правото на војна и правото во 

војна, комплексноста на состојбите во денешно време бара малку поширок пристап. 

Факт е дека ius ad bellum и ius in bello се примарните правни режими кои се 

раздвоија во контекст на меѓународното право. Раздвојувањето на ius in bello и ius 

ad bellum е солидно етаблирано преку судска пракса, државна практика и 

меѓународно-правна доктрина. Првиот случај на раздвојување датира од 

Нимбершките судења непосредно по Втората светска војна, и случајот на 

заложниците (the Hostage Case) кој го разгледувал Трибуналот78. Во овој случај, 

Трибуналот се изјасни дека „без оглед по кој повод избила војната и без оглед дали 

е таканаречена праведна војна, применливи се истите норми на меѓународното 

право.” Во овој случај, за прв пат „правото на војна“ беше одвоено од правото на 

окупација кое потпаѓа под правото во војна. Истите принципи се применливи и во 

периодот по усвојувањето на Повелбата на ООН, и се потврдени во советодавното 

мислење на Меѓународниот суд на правдата (МСП) за Правните последици од 

изградбата на ѕид во окупираните палестински територии79. Во едно друго 

советодавно мислење посветено на легалноста на заканата со или употребата на 

нуклеарно оружје, МСП вели дека двата правни режими се симултано апликабилни 

и кумулативни80. Употребата на сила мора да кореспондира и со двата правни 

режими за да биде легална. 

 Ius contra bellum и ius post bellum се издвоија дополнително прилепувајќи се 

како „чекор пред тоа и чекор потоа“. Ова е резултат на генерално поместената 

граница на војната и мирот. Генерално, во мирнодопски услови, во поглед на 

заштитата на било кој објект или вредност, применливи се меѓународното право за 

човекови права и кривичното право. Тие се исто така апликабилни и во контекст на 

                                                             
Cyber Warfare), https://www.igi-global.com/chapter/changing-the-approach-to-deterrence-in-cyberspace-
while-protecting-civilians-from-cyber-conflict/140526 
78 Случајот со заложниците пред Американскиот воен трибунал во Нимберг (1947-1948) достапно на 
http://www.worldcourts.com/imt/eng/decisions/1948.02.19_United_States_v_List2.pdf 
79 Меѓународен суд на правдата (2004) Советодавно мислење за правните последици од изградбата 
на ѕидот на окупираните палестински територии, достапно на https://www.icj-cij.org/en/case/131 
80 Меѓународен суд на правдата (1996) Советодавно мислење за легалноста на заканата со или 
употребата на нуклеарно оружје, достапно на https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-
19960708-ADV-01-00-EN.pdf 

https://www.igi-global.com/book/handbook-research-civil-society-national/129591
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внатрешен вооружен конфликт, заедно со заедничкиот член 3 од Женевските 

конвенции81 кој е веќе издигнат на ниво на обичајно право. Следното ниво е ius ad 

bellum или правото на војна, како дозволен исклучок од апсолутната забрана за 

употреба на сила. Употребата на сила, како што веќе споменавме е регулирана со 

Повелбата на ООН82. Регулирањето е негативно, односно употребата на сила е 

забранета, освен кога Советот за безбедност ќе одлучи дека истата е неопходна 

мерка за да се неутрализира определена закана по светскиот мир и безбедност. 

Но, во член 51 од Повелбата се вели дека „ниедна одредба на оваа Повелба не го 

забранува инхерентното право на индивидуална или колективна самоодбрана 

против држава членка во случај на вооружен напад, додека Советот за безбедност 

не преземе мерки неопходни за одржување на светскиот мир и безбедност“83. 

 Во следното поглавје ќе ги анализираме конкретните резултати за секој од 

аспектите во контекст на заштитата на критичната инфраструктура,откако ќе го 

анализираме актуелниот контекст кој е од значење за интерплејот помеѓу 

променетата безбедносна средина и општата правна рамка, како и пристапот на 

меѓународните организации во ius contra bellum корпусот кој постојано се менува. 

 

4.8 Анализа на промените во националните законодавства  

           и еволуција на ставовите и пристапот на законодавецот 

 

 Непосредно по нападите на светскиот трговски центар, САД не наидуваше 

на поддршка за одлучните акции во борбата со тероризмот и Ал Каеда од 

европските партнери. Главните аргументи европските земји ги влечеа од корпусот 

на право ius contra bellum, пред сè од меѓународното право за човекови права. 

Денес, речиси две децении по 9/11, сликата е драстично променета, а анализата на 

                                                             
81  Конвенција за подобрување на положбата на ранетите и болните во вооруженитесили во војна,
Конвенција за подобрување на положбата на ранетите, болните и бродоломците на вооружените с
или наморе,Конвенција за постапувањето со воените заробеници,Конвенција за заштита на цивили
те за време на војна и окупација (1949) познати како Женевски конвенции, достапни на 
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-
conventions.htm 
82 ООН, основачки документ (1945) Повелба на ООН достапна на http://www.un.org/en/charter-united-
nations/ 
83 Исто 



промените во националните законодавства ќе покаже дека ius contra bellum 

покажува развијна тенденција и го редефинира наративот. Ставовите кон 

тероризмот еволуираат. Демократските вредности се на удар како резултат на 

променетата безбедносна констелација. Легислаторите се повеќе го стеснуваат 

обрачот околу либералните демократски принципи и етаблираните вредности во 

срцето на европските демократии. Само како пример, Франција како реакција на 

низа терористички напади на своја територија, во 2016 усвои драстични законски 

измени. Имено, францускиот правен систем генерално се базира на постоењето на 

судска и административна гранка, кои функционираат независно едни од други во 

согласност со принципот на дуализам (dualisme juridictionnel)84. И во двете гранки 

следеше измена на легислативата како одговор на зголемената опасност. Член 66 

од францускиот устав од 1958 година го воспоставува Францускиот Habeas Corpus 

кој предвидува дека „Судскиот орган е чувар на слободата на поединецот85.“ Во 

ноември 2014 година, Франција презеде строги мерки за спречување на поединците 

да станат странски борци со донесување на законот 2014-135386 и зајакнување на 

диспозициите во однос на борбата против тероризам. Законот, меѓу другото, дава 

право на властите да забранат излез од Франција на определени граѓани за период 

од шест месеци со можност таа мерка да се обновува до две години. Законот беше 

поднесен на ревизија на Уставниот суд, кој се изјаснил дека законот е уставен и 

дека слободата на движење мора да се балансира со потребите на јавната 

безбедност87. 

 Основата за иницирање на ваков тип на промени и инкриминирање на 

придружувањето кон милитантни групи, пак, произлезе како резултат (не само во 

                                                             
84 Weill, Sharon (2018) “TERROR IN COURTS: French counter-terrorism: Administrative and Penal 
Avenues “Report for the official visit of the UN Special Rapporteur on Counter-Terrorism and Human Rights 
достапно на https://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/Terror%20in%20Courts.pdf 
85 Устав на Франција од 1958, достапен на https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf 
86 Закон од 13ти ноември 2014 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions 
relatives à la lutte contre le terrorisme достапно на 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&dateTexte=&categorie
Lien=id 
87 Boring, Nicolas. "France: Anti-Terrorist Law Prohibiting Citizens From Leaving France Found 
Constitutional | Global Legal Monitor". Loc.Gov, 2015. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-
anti-terrorist-law-prohibiting-citizens-from-leaving-france-found-constitutional/. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&dateTexte=&categorieLien=id
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Франција, туку во повеќе земји) на две резолуции на Советот за безбедност на ООН 

во 2014: Резолуцијата 217088 која повикува меѓу другото да се преземат национални 

мерки против странските борци на боиштата на Сирија и Ирак, и Резолуцијата 

217889 која се однесува на легислативата за нивно процесирање. Овој закон во 

Франција се применува независно од вонредната состојба и укажува дека Франција 

е подготвена да се потпре на административните мерки во борбата против 

тероризмот пред нападите во Париз од 2015 година90. 

 Законот ја доделува надлежноста на администрацијата (без судско 

одобрување) да откаже и одземе пасоши и лични карти на француски државјани 

кога има „сериозни причини“ да верува дека поединецот планира да патува во 

странство за да се придружи на терористичка група или да се ангажира во 

терористички активности. 

 Како последица на промените во законодавството, беа воведени низа 

административни мерки, кои донесоа овластувања за екстензивен надзор и 

контрола за Министерството за внатрешни работи и неговите безбедносни агенции. 

Овој феномен го достигна својот врв за време на вонредната состојба (l'état 

d'urgence), која беше прогласена по нападите од ноември 2015 година и траеше две 

години91. Изменетото законодавство ги пренело елементите на l'état d'urgence или 

вонредната состојба, во редовен закон односно ја институционализирало 

вонредната состојба како перманентна. Францускиот Закон за разузнавање бр. 

2015-912 од 24 јули 2015 година92, дозволува легализација на практики кои 

претходно не беа јасно регулирани со закон. Законот го модифицирал закон за 

прислушување бр. 91-646 од 10 јули 1991 година, со што е изречно дозволено 

                                                             
88 Резолуција на Советот на безбедност на ООН 2170(2014) со која се осудуваат масовните 
злоупотреби на човековите права од екстремистичките групи во Ирак и Сирија, достапна на 
https://www.un.org/press/en/2014/sc11520.doc.htm 
89 Резолуција на Советот на безбедност на ООН 2178(2014) со која се осудува насилниот 
екстремизам и се нагласува потребата да се превенира патувањето и поддршката за странските 
борци достапна на https://www.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.htm 
90 BBC News (2015) Paris Attacks: What Happened On The Night".. https://www.bbc.com/news/world-
europe-34818994. 
91 Boring, Nicolas. "Foreign Intelligence Gathering Laws: France". Loc.Gov, 2016. 
https://www.loc.gov/law/help/intelligence-activities/france.php. 
92 Dambrine, Bénédicte (2015) The State of French Surveillance Law, достапно на https://fpf.org/wp-
content/uploads/2015/12/Surveillance-law-in-France_Dec2015.pdf 



прислушување во одредени случаи, а широката дефиниција со која е дозволено 

следењето е заменето со уште поширока93. Вонредната состојба заврши на 1 

ноември 2017, по усвоените измени на законодавството за национална безбедност 

и борба со тероризмот (Loi n°2017-1510 renforçant la sécurité intérieure et la lutte 

contre le terrorisme - SILT) кои повторно овозможуваат делимитација на 

безбедносниот периметар во насока на проширување на прислушувањето, 

можноста за принудно задржување во домот од страна на полицијата, без судски 

налог, само со известување на обвинителот, Овие индивидуални мерки за 

административна контрола и надзор можат да бидат применети против „секој оној 

за кого има сериозни причини да се верува дека...“, што остава широки дискрециони 

овластувања. 

 Слични практики усвоија законодавците ширум светот, без оглед дали се 

предводени од конзервативни, социјалдемократски или либерални влади. 

 Така, на пример, Канада која во 2015 усвои ново антитерористичко 

законодавство, предводена од конзервативна влада, во 2017 година, предводена 

од либерална влада етаблираше нови надлежности за националната агенција за 

електронски надзор, давајќи и можност тесно да соработува со армијата и да 

спроведува офанзивни акции кон странски актери и да исклучува потенцијални 

сајбер-напади со цел да ја заштити Канада и нејзината критична инфраструктура94. 

На мала врата, ваквата состојба ја легализира не само антиципаторната туку и 

преемптивната самоодбрана во сајбер-контекст, што може да биде исклучително 

опасна практика95. 

 На 24 август 2017 година, во Германија стапи во сила контроверзниот 

амандман на германскиот Кривичен законик, кој ги прошири овластувањата на 

органите за спроведување на законот за да спроведе онлајн пребарувања и извори 

                                                             
93 Weill, Sharon (2018) “TERROR IN COURTS: French counter-terrorism: Administrative and Penal 
Avenues “Report for the official visit of the UN Special Rapporteur on Counter-Terrorism and Human Rights 
достапно на https://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/Terror%20in%20Courts.pdf 
94 Harris, Kathleen. "Liberals To Create 'Super' National Security Watchdog As Part Of Anti-Terror Overhaul 
| CBC News". CBC, 2017. https://www.cbc.ca/news/politics/security-terrorism-legislation-1.4168780. 
95 Hall, Chris. "Trudeau Tracker: Have The Liberals Kept Their Promise On C-51? | CBC News". CBC, 
2016. https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-tracker-anti-terrorism-bill-1.3586337. 
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преку телекомуникациски надзор („Државен Тројанец“)96. Со измените „Онлајн 

пребарување“ се дефинира како добивање на пристап со технички средства за 

информатички систем кој го користи осомничениот без негово или нејзино знаење 

со цел да се извлечат податоци. Изворниот телекомуникациски надзор, наспроти 

општите телекомуникациски надзори им овозможува на агенциите за спроведување 

на законот пристап до податоците на изворот пред енкрипција. Со цел да се следат 

и да пристапат до податоци на компјутер или мобилен уред без знаење на 

осомничениот, за спроведување на законот се експлоатираат софтверските 

слабости во електронскиот уред за инсталирање на Тројанската софтверска 

програма. Амандманот дозволува употреба на државни тројанци за обезбедување 

на пресуди за широк спектар кривични дела, почнувајќи од геноцид, злосторства 

против човештвото, воени злосторства, агресија, убиство и предавство на помалку 

сериозни престапи, како што се примање и ракување со украдена стока, перење 

пари, поттикнување да се поднесат лажни барања за азил и прекршоци поврзани 

со дрога. Употребата на државни тројанци обично бара судски налог. По исклучок, 

во случаи на непосредна опасност, тоа може да биде одобрено од страна на 

обвинителството, но таквото користење мора да го потврди судот во рок од три 

работни дена со цел да остане на сила97. 

 Русија е следна во низата земји каде имаше рестриктивни промени во 

легислативата. Донесен во летото 2016 година, пакетот антитерористички измени 

на законите што ги предложија заменик-претседателот на Државната Дума Ирина 

Јароваја и сенаторот Виктор Озеров стана едно од главните прашања на агендата 

на целата телекомуникациска индустрија во последните години98. Легислативата ги 

обврзува телефонските и интернет-провајдерите да го зголемат времето за 

складирање на метаподатоците за содржините што се разменуваат преку интернет 

на шест месеци, како и да соработуваат со властите во декодирањето на 

                                                             
96 Bundtzen, Sara. "Why You Should Know About Germany's New Surveillance Law". Opendemocracy, 
2017. https://www.opendemocracy.net/digitaliberties/sara-bundtzen/why-you-should-know-about-
germanys-new-surveillance-law. 
97 Gesley, Jenny. (2017) "Germany: Expanded Telecommunications Surveillance And Online Search 
Powers | Global Legal Monitor". Loc.Gov, достапно на http://www.loc.gov/law/foreign-
news/article/germany-expanded-telecommunications-surveillance-and-online-search-powers/. 
98 Tass.Com (2018) "Yarovaya Law Obliges Operators And Internet Companies To Store User 
Correspondence" достапно на http://tass.com/politics/1011585. 



шифрирани сервиси за пораки, како што се WhatsApp, Telegram или Viber. Со 

пакетот измени во легислативата познат популарно како „Законот на Јаровја" се 

воведе ново кривично дело - кое подразбира казни од 5 до 10 години затвор - за 

оние што „организираат или ги поттикнуваат луѓето да учествуваат во масовни 

нереди“ - правило кое ќе го ограничи секој можен протест од страна на опозицијата 

со оглед на политичката ситуација во земјата. Законот исто така, ќе забрани 

проповедање, молитва или ширење на религиозен материјал надвор од 

„специјално определените места“, т.е. местата на богослужба на официјално 

признати верски институции99. Сноуден, кој и самиот побара прибежиште во Русија 

по скандалот Викиликс, се огласи преку твитер дека законот е новиот „Голем Брат“ 

и дека чување на толку податоци во најмала рака е непрактично и претставува 

сериозно кршење на човековите права100. 

 Во мај 2018 со законски измени по однос на тероризмот се соочи и 

Индонезија, за што жестоко реагираа од Амнести интернешнал. Со измените, меѓу 

другото, полицијата може да држи осомничен во притвор до 221 ден без да го 

изведе пред суд101. 

 Во истиот период и Обединетото Кралство помина низ сличен процес, со 

донесувањето на акт за борба со тероризмот и безбедност на границите, кој беше 

оценет како „погрешен баланс помеѓу слободата и безбедноста“ а со кој се 

криминализира преглед на определени веб-страници како и објавување на 

„несоодветни фотографии“102. 

 Mерките усвоени од страна на државите за да се спротивстават на 

тероризмот честопати претставуваат сериозни предизвици за човековите правата 

и владеењето на правото. Во име на борба со тероризмот, репресивни мерки се 

користат за да се задушат гласовите на бранителите на човековите права, 

                                                             
99 Bertodli, Roberta. "Russia: The Risks Of The Anti-Terrorism Law". Osservatorio Balcani E Caucaso, 
2016.  
https://www.balcanicaucaso.org/eng/ECPMF/ECPMF-news/Russia-the-risks-of-the-anti-terrorism-law.  
100 Твитер статус на Сноуден достапен на https://twitter.com/snowden/status/746671700247457792 
101 Отворено писмо на Амнести Интернешнал до Претседателот на претставничкиот дом на 
Индонезија достапно на https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8472/2018/en/ 
102 Dearden, Lizzie. "New Laws That Could Jail People For Making 'Reckless' Statements About Extremist 
Groups 'May Violate Human Rights'". The Independent, 2017. 
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-laws-border-security-bill-human-rights-viewing-
material-reckless-a8440696.html. 
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новинарите, малцинствата,домородните групи и граѓанското општество. Ресурси 

кои вообичаено се распределуваат на социјални програми и помош за развој се 

пренасочени кон безбедносниот сектор, што влијае на економските, социјалните и 

културните права на многумина - особено на ранливите категории. Овие практики, 

особено кога се земени заедно, имаат корозивни ефекти врз владеењето на 

правото, доброто владеење и човековите права, но и врз националната безбедност, 

затоа што провоцираат социјален револт. Тие се исто така контрапродуктивни за 

националните и меѓународните напори за борба против тероризмот103. Но, се 

потешко станува докажувањето на оваа теорија, иако за волја на вистината, ни 

репресивните мерки не се покажале секогаш како успешни или ефективни во 

превенирањето на заканите.  

 Индексот на слобода од 2006 година е во опаѓање, иако во следните 30 

години по 1970 година бројот на демократии се зголеми од 32 на 77. Во тоа време 

демократијата стана нова идеологија со тенденција да го потполни вакуумот на 

вредности, преточена во наративите на граѓанските и политичките права и борбата 

за самоопределување, а капитализмот се проби заедно со вредносната идеологија 

отворајќи нови пазари кои не беа подготвени да го издржат наметнатиот притисок. 

Според Фридом хаус, 71 земја претрпела нето опаѓање на политичките права и 

граѓанските слободи минатата година - и помалку од половина од земјите членки 

на OОН се означени како „слободни“104. Според базата на податоци СТАРТ што ја 

користи државниот департман на САД, вкупно 658 Американци и Европејци загинаа 

во терористички напади меѓу 1 јануари 2015 година - 16 јули 2016 година, додека 

во истиот период, вкупно 28.031 луѓе загинаа во останатите делови на светот, а 

огромното мнозинство биле муслимани убиени од верски екстремисти105. Овие 

                                                             
103 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights(2008) Human Rights, Terrorism and 
Counter-terrorism Fact Sheet No. 32 достапно на 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf 
104 Говор на Џереми Хант, Секретар за надворешна политика на Обединетото Кралство во 
Институтот за мир на САД, август 2018 UK Foreign Secretary's speech at the United States Institute For 
Peace. [online] GOV.UK. достапно на: https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretarys-
speech-at-the-united-states-institute-for-peace [Accessed 17 Jan. 2019]. 
105 Cordesman, Anthony (2017). NATO’s Emerging Challenges: Speech to 11th Allied Land Command 
Corps Commanders’ Conference, Valencia, Spain. [online] Csis.org. достапно на 
https://www.csis.org/analysis/natos-emerging-challenges-speech-11th-allied-land-command-corps-
commanders-conference  



податоци само ја поткрепуваат тезата дека, иако директните закани бараат одлучна 

акција, многу е лесно да се земе слободата здраво за готово се додека некој не ти 

ја одземе, а тогаш е обично премногу доцна, а дека тероризмот не е проблем 

исклучиво на западот. Нападите на критичната инфраструктура на териториите под 

ефективна контрола на ИСИС имаа многу подалекусежен ефект врз страдањето на 

цивилното население, но и врз воената предност. 

 

4.9 Анализа на пристапот на меѓународните организации 

 

4.9.1. Безбедноста во меѓународното право 

 

Фокусот на критична инфраструктура е резултат на промените кај повеќе 

взаемно зависни варијабли, кои резултираа во и од промените предизвикани со 

падот на Берлинскиот ѕид и новите отворени општества „во градба“. Тоа пред сè се 

должи на промена на безбедносните концепти. Ова беше особено актуелно по 

крајот на студената војна. Тогаш, од робусни одбранбени системи (чиј дел беше и 

критичната инфраструктура), се премина кон пофлексибилни структури базирани 

на либералните принципи и пред сè потребата за демократска контрола на 

вооружените сили и идеите за граѓанско општество, како и приватизација на голем 

дел од услугите и во безбедносниот сектор. Дополнително, технолошкиот развој е 

следниот фактор каде голем број од иновативните решенија порано биле наменети 

исклучително за безбедносните сили, а денес тие се секојдневие за цивилниот 

сектор. На тој начин голем дел од технолошките достигања се достапни паралелно 

и за цивилниот и за воениот/безбедносниот општествен сегмент106. Од друга 

страна, пак, старите инфраструктури со дигитализирањето, стануваат поранливи. 

 Безбедноста не е изолирано добро, туку е компонента на сложена 

трансакција. Во смисла на време, пари, флексибилност, приватност, слободи и 

вклучува и други безбедносни размени што намерно или несвесно, ги правиме секој 

                                                             
106Hadji-Janev, Metodi, and Vlatko Jovanovski. "The Concept Of Resilience And Protection Of Critical 
Infrastructure Against Natural And Man-Made Disasters In Republic Of Macedonia". Collantropol.Hr, 2014. 
http://www.collantropol.hr/antropo/article/view/668. 
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ден. Објективното разбирање на безбедноста, во близина на рационалистичката 

парадигма, предложено од Арнолд Волферс (1962), дава покомплексна дефиниција 

на безбедноста, која: „(...) во објективна смисла, го мери отсуството на закани за 

стекнатите вредности- во субјективна смисла, отсуството на страв дека таквите 

вредности ќе бидат нападнати“107. 

 Меѓународно-правната позиција на безбедноста, во сегашната фаза на 

развој, првенствено и примарно се наоѓа во системот на колективна безбедност на 

Обединетите нации. Како што се развиваа променетите контексти и новите 

безбедносни предизвици, така се развиваше и потребата од нови правни правила 

или апликација на истите во поинаков контекст. Во отсуство на изграден консензус 

на ниво на меѓународен договор, државите се обидуваат да се придржуваат на 

обичајното право или прибегнуваат кон аналогија. Во срцето на нормата се наоѓаат 

неформални договори меѓу државите и практиките кои се акумулираат со текот на 

времето, додека преговорите потоа можат да доведат до формални и применливи 

меѓународни договори, нормите се неформални и неприменливи стандарди на 

однесување. Во Виенската конвенција за договорно право, препознаена како alma 

mater на сите други конвенции, лежат два клучни принципи на правосоздавање и 

правораздавање: принципот на кодификација на постојното обичајно право од една 

страна, и давање на насоки за прогресивен развој, односно допрецизирање на 

нормата која е во формирање од друга страна108. Истите принципи се иманентни за 

поголем број на меѓународно-правни инструменти. Таму каде што недостига 

инструмент, се применуваат методите на правните науки и правното толкување за 

да се екстрахираат соодветни правни правила како би се овозможило непречено 

функционирање на тековното живеење и антиципирање на потребите на 

општеството преку правото. 

 На глобално ниво недостигаат правни акти кои ја третираат критичната 

инфраструктура en général но има изобилие на документи кои третираат нејзини 

                                                             
107Katarzyna Furmanek, (2007) “Concepts of Preemption, Imminent Threat and Security in the post-9/11 
world” достапно на http://www.eisa-net.org/eisa-net.org/sitecore/content/be-
bruga/eisa/publications/feeds/turin.html 
108 Law on treaties или „договор за договорите“ Виенска конвенција за договорно право од 1969 
достапно на http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 



определени сегменти. Во прва линија тоа се резолуциите на советот за безбедност 

кои во согласност со член 25 од Повелбата на ООН се правно обврзувачки. 

Подетална анализа на контекстот е елаборирана во следното поглавје, откако ќе го 

разгледаме пристапот на меѓународните организации кон заштитата на критичната 

инфраструктура. Ваквиот пристап ќе ни помогне да издвоиме постоечки норми и 

тенденции пред да преминеме на анализа во поширок контекст, и да добиеме 

попрецизна слика за нормативната инфраструктура во ius contra bellum. 

 

 4.9.2 Пристапот на ООН 

 

 Во февруари 2017 Советот за безбедност на ООН едногласно ја усвои 

Резолуцјата 2341109 со која ги охрабри сите држави да направат заеднички и 

координирани напори - вклучително и преку меѓународна соработка - да ја подигнат 

свеста и да го прошират знаењето за предизвиците што ги поставуваат 

терористички напади, за подобро да бидат подготвени за такви напади врз 

критичната инфраструктура. Резолуцијата ги повикува земјите членки да ги 

разгледаат можните превентивни мерки во развојот на националните стратегии и 

политики и да воспостават кривична одговорност за терористички напади насочени 

кон критичната инфраструктура; да ги истражат начините за размена на 

информации и подобрување на соработката во спречувањето, ублажувањето и 

одговорот на таквите инциденти; a ги охрабрува Обединетите нации, земјите 

членки и регионалните и меѓународните организации да ги споделат добрите 

практики и мерки за управување со ризикот од терористички напади врз критичната 

инфраструктура (термин кој во согласност со резолуцијата покрива мостови, 

далноводи, аеродроми и нуклеарни централи, меѓу другите објекти). Иако 

Резолуцијата е прва активност на Советот за безбедност на Обединетите нации 

насочена директно кон критичната инфраструктура, проблематиката е посредно 

адресирана преку различни инструменти, особено во делот на глобалната борба со 

тероризмот и справувањето со катастрофи и редукција на ризици. Така, на пример, 

                                                             
109 Резолуција на СБ 2341(2017) за заштита на критичната инфраструктура од терористички закана 
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во Глобалната стратегија за борба против тероризмот на Обединетите нации, во 

рамките на столбот II „Мерки за борба против и спречување на тероризам“, стои 

дека земјите членки решија „да ги засилат сите напори за подобрување на 

безбедноста и заштитата на особено ранливите цели, како што се 

инфраструктурата и јавните места, како и одговорот на терористичките напади и 

другите несреќи, особено во областа на цивилната заштита, притоа признавајќи 

дека државите може да побараат помош за овој ефект“110. Државите во истиот 

контекст се обврзаа да работат со Обединетите нации со должно внимание на 

доверливоста, почитување на човековите права и во согласност со другите обврски 

според меѓународното право и да ги координираат напорите за борба против 

тероризмот.Резолуцијата ги повикува земјите членки да размислат за развој или 

понатамошно подобрување на нивните стратегии за намалување на ризиците по 

критичната инфраструктура од терористички напади, кои треба да вклучат, меѓу 

другото, проценка и подигнување на свеста за релевантните ризици, мерки за 

подготвеност, вклучително и ефективни одговори на ваквите напади како и 

промовирање на подобра интероперабилност во безбедноста и управувањето со 

последиците и олеснување на ефективната интеракција на сите заинтересирани 

страни.“ Ова не значи дека националните стратегии за заштита на критичната 

инфраструктура автоматски треба да бидат променети, особено ако содржат мерки 

кои се докажани како успешни или се во согласност со обврзувачката меѓународно- 

правни рамки. Меѓутоа, она што е потребно е земјите да ги донесат разните делови 

од мозаикот под заеднички чадор и да ги направат дел од кохерентен систем на 

управување. Бидејќи заштитата на критичната инфраструктура е поврзана со 

неколку полиња на активност (како што се енергетската политика, транспортната 

политика, безбедносната политика и др.), секоја национална стратегија за да биде 

ефикасна треба јасно да дефинира организациски структури; да постави мерливи 

цели и временски рамки; и да ги постави основите за ефикасна превенција и 

                                                             
110 Глобална стратегија за борба со тероризмот на ООН (2006) достапна на 
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управување со инциденти преку хармонизација на активностите помеѓу различните 

актери и области на управување111. 

 Единствената карактеристика на Резолуцијата 2341 (2017) е нејзиниот 

карактер на прв инструмент за Советот за безбедност, кој посебно ги повикува 

државите да ги криминализираат актите против критичната инфраструктура. 

Резолуцијата 2341 (2017) се заснова на голем број претходно усвоени резолуции 

со кои се утврдуваат општите услови за утврдување на кривичната одговорност на 

сторителите на терористичките дејства. Важен инструмент во оваа област (на кој 

2341/2017 експлицитно се однесува) е Резолуцијата 1373 (2001). Усвоен кратко 

време по настаните од 11-ти септември, овој инструмент предвидува, како што 

напоменавме меѓу другото, сеопфатен сет на барања за кривичното право и има за 

цел да им оневозможи „бришан простор“ на сите оние што планираат, поддржуваат 

или вршат терористички дејства и да овозможи да се изведат пред лицето на 

правдата. 

 Дополнително, Резолуцијата ја нагласува важноста и на меѓународната 

соработка и на координацијата на националните агенции и власти. Употребата на 

различна терминологија од страна на различните субјекти вклучени во акцијата за 

превенција / заштита / одговор, како и недостатокот на унифицирани процедури и 

канали за комуникација имаат потенцијал сериозно да влијаат на квалитетот на 

целокупниот напор за заштита на критичната инфраструктура. Затоа, неопходни се 

минимум заеднички дефинирани правила и процедури. Исто така, "во некои случаи 

јавните власти имаат тенденција да ги следат различните агенди кога станува збор 

за заштита на критичната инфраструктура. Некои од нив се придржуваат кон моќта 

на пазарните сили, додека други се силни верници во законодавната улога на 

државата. Меѓутоа, овие разлики можат да станат сериозни пречки за соработка 
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content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-
120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf  
 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf
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при ангажирање со приватниот сектор“112. Од друга страна, клучниот концепт за 

меѓуагенциска координација е „интероперабилност“. 

 Размената на информации е уште еден столб врз кој се потпира 

Резолуцијата. 

 „(Советот за безбедност)... Ги повикува земјите членки да ги истражат 

начините за размена на релевантни информации и активно да соработуваат во 

спречувањето, заштитата, ублажувањето, подготвеноста, истрагата, одговорот или 

обновувањето од терористичките напади планирани или извршени врз критичната 

инфраструктура....Ги повикува државите да воспостават или зајакнат национални, 

регионални и меѓународни партнерства со заинтересираните страни, како јавни 

така и приватни, како што е соодветно, за да споделуваат информации и искуства 

со цел да спречат, заштитат, ублажат, истражат, да одговорат и да закрепнат од 

штета од терористички напади на инфраструктурни објекти, вклучително и преку 

заедничка обука и употреба или воспоставување на соодветни мрежи за 

комуникација или вонредни предупредувања.“ 

 

 4.9.3 Пристапот на ИНТЕРПОЛ 

 

 Глобалната стратегија за борба против тероризмот на ИНТЕРПОЛ ја 

вклучува димензијата „критична инфраструктура“ во рамките на нејзината акција за 

„оружје и материјали“ преку дефинирање на мандатот на Организацијата во однос 

на „зајакнување на капацитетот на земјите членки за заштита на критичната 

инфраструктура и ранливите цели против физички и сајбер-терористички напади113. 

Во март 2016 година, ИНТЕРПОЛ произведува и дистрибуира до сите свои земји 

членки белешка насловена како „Беспилотните летала претставуваат зголемена 

закана за критичната инфраструктура и другите чувствителни локации114". Во 

                                                             
112 OSCE (2013) Good Practices Guide on Non-Nuclear Critical Energy Infrastructure Protection (NNCEIP) 
from Terrorist Attacks Focusing on Threats Emanating from Cyberspace достапно на 
https://www.osce.org/atu/103500?download=true 
113 ИНТЕРПОЛ (2016) Resolution No. 3 AG-2016-RES-03 (2017-2020 Strategic Framework) 
114 Издание на ООН канцеларија за боба со тероризам, ООНСБ извршен директорат на канцеларија 
за борба со тероризам и Интерпол(2018) Заштита на критичната инфраструктура од терористички 
напади:Компендиум на добри практики достапно на https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf  

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf


белешката се заклучува дека „бидејќи беспилотните летала стануваат 

попопуларни, поевтини и се полесно може да се добијат и користат, само прашање 

на време е овие уреди ќе почнат пошироко да се користат за малициозни цели (...). 

Органите за спроведување на законот ширум светот не се подготвени да се справат 

со заканата…". Извештаите покажуваат дека ИСИС употребил беспилотни летала 

со распрскувачки и експлозивни материјали како и за набљудување во Сирија и 

Ирак.  

 ИНТЕРПОЛ го обезбедува претседавањето со Работната група на 

Оперативната група на ОН за борба против тероризмот (UN-CTITF) за „Заштита на 

критичните инфраструктури, ранливи цели, безбедност во интернетот и туризмот“. 

Во рамките на оваа група, неколку меѓународни ентитети и земји членки ја истакнаа 

зголемената закана од употреба на дронови од страна на терористите и 

криминалците без соодветна законска рамка или оперативни способности за да се 

спротивстави на тоа. Како одговор на тоа, во октомври 2017 година, Центарот за 

иновации на Интерпол и Директоратот за борба против тероризмот беа домаќини 

на состанок на работната група за истражувања и форензика, на кој учествуваа 42 

учесници од 20 земји. Учесниците во суштина беа од агенциите спроведување на 

законот, при што 16 % од присутните доаѓаа од приватниот сектор и академијата. 

Работната група служеше како форум за размена на информации за актуелните 

прашања и појавни трендови во врска со употребата на дроновите, како што се 

закана од беспилотни летала во затворска средина, терористичка употреба на 

беспилотни летала, контрамерки против беспилотни летала и друго. Активностите 

во овој дел се насочени кон размена на информации. 

 Од гледна точка на спроведување на правото, Стратегиската рамка на 

ИНТЕРПОЛ 2017-2020 ја поставува првата стратешка цел на Организацијата „да 

служи како светски информативен центар за соработка за спроведување на 

законот" преку управување со безбедни комуникациски канали кои ги поврзуваат 

Националните централни бироа во 192 земји членки на ИНТЕРПОЛ, заедно со 

други овластени агенции за спроведување на законот и партнери, и кои даваат 

пристап до голем број криминални бази на податоци. ИНТЕРПОЛ ја поткрепува 
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целата оперативна активност на ИНТЕРПОЛ во поддршката на меѓународната 

соработка во кривичните работи меѓу земјите членки. Од рутинските проверки на 

граничните премини до насочени операции против различни криминални области, 

како и од распоредувањето на специјализирани тимови за одговор на потрагата по 

меѓународни бегалци, тоа е темелот на размена на информации меѓу полицијата 

во светот. Во врска со борбата против тероризмот и критичната инфраструктура, 

Глобалната стратегија на ИНТЕРПОЛ ја нагласува суштинската важност на 

меѓународната соработка меѓу органите за спроведување на законот ширум светот. 

Таа го дефинира мандатот на ИНТЕРПОЛ за борба против тероризмот како 

помагање и создавање можности за спроведување на законот во своите земји 

членки во спречувањето и попречувањето на терористичките активности преку 

идентификување на припадниците на терористичките мрежи и нивните партнери, 

преку справување со главните фактори кои ги овозможуваат нивните активности: 

патување и мобилност, онлајн присуство, оружје и материјали и финансии. 

 Покрај каналите за соработка, постои потреба земјите да обезбедат целосно 

почитување на стандардите за правично судење. Ова се однесува не само во 

контекст на домашните постапки со цел да се утврди кривичната одговорност на 

поединците, туку и оние што се воведени во име на други земји за предавање на 

бегалците или за пренос на доказни предмети. 

 

 4.9.4 Организација на американски држави115 

 

 Земјите членки на Интерамериканската комисија против тероризмот на 

Организацијата на американски држави на петнаесеттата редовна седница, 

одржана во Вашингтон, во Соединетите Американски Држави во март 2015 година, 

ја усвоија Декларацијата за заштита на критичната инфраструктура од новите 

закани со која државите членки се договорија дека ја прифаќаат содржината на 

                                                             
115 Организација на американски држави (2015) Декларација за заштита на кртитичната 
инфрастуктура од современите закани, достапно на 
https://www.sites.oas.org/cyber/Documents/CICTE%20DOC%201%20DECLARATION%20CICTE00955E
04.pdf 
 



Резолуцијата 2178 на Советот за безбедност на Обединетите нации која потврдува 

дека тероризмот во сите форми и манифестации претставува еден од 

најсериозните закани за меѓународниот мир и безбедност, и се залагаат за 

определување на обврските преземени во Декларацијата од Панама за заштита на 

критичната инфраструктура во хемисферата во лицето на тероризмот (CICTE / 

DEC.1 / 07). Оваа декларација определува дека критичната инфраструктура, меѓу 

другото, се однесува на оние објекти, системи и мрежи и физички или виртуелни 

(ИТ) услуги и опрема, чие онеспособување или уништување би имало сериозно 

влијание врз популацијата, јавното здравје, безбедноста, економската активност, 

животната средина, владините служби или способноста на владата на една земја 

членка да дејствува ефективно и дека секое негово прекинување предизвикано од 

терористички акти ќе има сериозни последици за протокот на основните услуги и 

функционирањето на синџирите на набавка. Во декларацијата се реафирмира 

ставот дека заштитата на критичната инфраструктура од терористички напади и 

други нови закани, како што е употребата на интернетот за терористички цели е 

примарна цел и е неопходно да се осигури нејзино нормално функционирање. 

Ваквите закани по критичната инфраструктура предизвикуваат загриженост кај 

земјите членки што бара спроведување на безбедносни програми кои вклучуваат 

градење на резилиентноста на критичната инфраструктура заснована на анализа 

на ризик развиена во соработка со засегнатите страни, преку размена на добри 

практики и искуства, со цел да се обезбеди сигурност на таа инфраструктура; и дека 

таквите потфати се заедничка одговорност на јавните и приватните актери и бараат 

свест и соработка меѓу нив. 

 

 4.9.5 Организација за безбедност и соработка во Европа 

 

 Организацијата за безбедност и соработка во Европа - ОБСЕ го даде првиот 

позначаен напор во поглед на заштитата на критичната инфраструктура. 

Организацијата ја адресира оваа проблематика уште од 2006-та година, 

индиректно преку Одлуката на Министерскиот совет за потиснување на употребата 
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на интернетот во терористички цели116. Со одлуката меѓу другото се повикуваат 

државите членки да ја заштитат критичната информатичка инфраструктура и 

мрежите од сајбер-напади. Фокусот кон критичната инфраструктура како таква, 

беше првенствено поставен кон енергетската критична инфраструктура. Првиот 

правен акт на организацијата во оваа насока е Одлуката на Министерскиот совет 

од 2007 година насловен како „Заштита на критичната енергетска инфраструктура 

од терористички напади“117 каде земјите учеснички во ОБСЕ не само што ја 

реафирмираат посветеноста кон спречување и борба против тероризмот во сите 

негови форми и манифестации, но исто така, ја изразуваат нивната сериозна 

загриженост во врска со „... растечкиот ризик од терористички напади на критичната 

инфраструктура, која, ако е нарушена или уништена, би имала сериозно влијание 

врз здравјето, безбедноста, безбедноста или економската благосостојба на 

граѓаните“118. Одлуката ја еманира намерата на државите членки за целосна 

имплементација на акцискиот план усвоен на Г8 глобалниот енергетски самит од 

2006та година за енергетска безбедност, како и Глобалната стратегија на ООН за 

борба против тероризмот. 

 Со одлуката, организацијата: 

 1. ги повикува земјите членки да ги разгледаат сите неопходни мерки на 

национално ниво за да се обезбеди соодветна заштита на критичната енергетска 

инфраструктура од терористички напад; 

 2. ги повикува државите членки да продолжат да соработуваат меѓу нив и да 

ги подобрат координира мерки за зголемување на заштитата на критичната 

енергетска инфраструктура од терористички напад; 

 3. ги охрабрува земјите членки за понатамошно промовирање на јавно-

приватно партнерство со бизнис заедниците со цел да се зголеми заштитата на 

критичната енергетска инфраструктура против терористички напад и ефикасно 

                                                             
116 ОБСЕ (2006) Ministerial Council Decision No. 7/06 on Countering the Use of Internet for Terrorist 
Purposes (MC.DEC/7/06) достапно на https://www.osce.org/mc/23078 
117 ОБСЕ (2007) Ministerial Council Decision No. 6/07, Protecting Critical Energy Infrastructure from 
terrorist attack (MC.DEC/6/07), достапно на https://www.osce.org/mc/29482?download=true 
118Исто 



решавање на подготвеноста / управувањето со последиците прашања во оваа 

област; 

 4. го задолжува генералниот секретар да разгледа и пријави на постојаниот 

Совет можности за соработка со меѓународните организации, вклучително и 

Меѓународната агенција за атомска енергија, во сферата на заштита на критичната 

енергетска инфраструктура; 

 5. го поканува генералниот секретар да го фасилитира процесот на размена 

на најдобри практики и навремена размена на информации за заштита на 

критичната енергетска инфраструктура без да се дуплираат досегашните напори 

на меѓународните организации; 

 6. го повикува постојаниот Совет да остане заземен од ова прашање и да го 

вклучи во разгледување во рамките на релевантни состаноци и дискусии во 

рамките на ОБСЕ; 

 7. ги поттикнува државите членки за соработка и доброволно да ги 

имплементираат одредбите од оваа одлука. 

 На база на оваа одлука беа изготвени неколку документи, меѓу кои и Водичот 

на добри практики за заштита на критичната енергетска инфраструктура која не е 

од нуклеарен карактер119(со фокус на оние закани кои доаѓаат од сајбер-просторот), 

објавен во 2013-тата.  

 Во 2009 година беше донесена уште една Одлука на Министерскиот совет за 

зајакнување на дијалогот и соработката во поглед на енергетската безбедност во 

регионот на ОБСЕ, каде повторно се повикуваат државите членки на заштита на 

критичната енергетска инфраструктура, со акцент на обезбедување на физичка 

заштита120. 

 Исто така, организацијата поддржува и фасилитира различни настани како 

што се работилници, форуми и вежби поврзани пред сè со заштитата на 

енергетската критична инфраструктура и сајбер-безбедноста. 

                                                             
119 ОБСЕ (2013) Good Practices Guide on Non-Nuclear Critical Energy Infrastructure Protection (NNCEIP) 
from Terrorist Attacks Focusing on Threats Emanating from Cyberspace, достапно на 
https://www.osce.org/atu/103500?download=true 
120 ОБСЕ (2009) Ministerial Council Decision No. 6/09 on Strengthening Dialogue and Co-operation on 
Energy Security in the OSCE Area (MC.DEC/6/09) достапно на 
https://www.osce.org/cio/40708?download=true 
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 4.9.6 Пристапот на НАТО 

 

 Интересот на НАТО за заштита на критичната инфраструктура започна во 

2001 година со прв преглед на состојбата на подготвеност на членките на НАТО во 

однос на планирањето и мапирањето на инфраструктурата. Студиите и 

активностите за заштита на критичната инфраструктура беа иницирани од страна 

на специјализираните совети за планирање и комитети кои работат во рамките на 

Високиот комитет за планирање на вонредни состојби (SCEPC), главното тело на 

НАТО за одлучување во областа на планирањето на вонредни состојби (CEP)121. 

 Активностите на НАТО во оваа област се дел од една поширока рамка, еден 

вид на акционен план за цивилна заштита (Civil Emergency Planning Action Plan for 

the protection of civilian population against CBRN events). Овие и другите активности 

на НАТО во областа се подетално презентирани во Специјалниот извештај на 

Комитетот за 2006 година за „НАТО и цивилна заштита“122. Уште еден клучен 

документ за работата на НАТО е Програмата за работа за одбрана од тероризмот 

усвоена во 2004 година на Самитот на шефови на држави и влади и која има за цел 

да го промовира развојот на најсовремените технологии за заштита на воени 

средства и трупи. Заштита на критичната инфраструктура е еден од десетте 

приоритети на Програмата. 

 Активностите развиени во оваа рамка имаат за цел да ги користат воените 

знаења, технологии и способности за подобрување на заштитата на стратешките 

локации на територијата на сојузничките земји, вклучувајќи ги и аеродромите, 

нуклеарните централи, комуникациските мрежи итн. 

 НАТО ги промовира вредностите за заштита на критична инфраструктура, со 

вршење ревизија на степенот на подготвеност на земјите членки во однос на 

планирање и мапирање на инфраструктурата, при што Алијансата не навлегува во 

директно регулирање на областа, но формулира програми за поддршка на 

                                                             
121Извештај на специјалниот известувач за парламентарното собрание на НАТО (2007), достапен на 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/270/270907/270907jopling_en.pdf 
122исто 



националните планови, во смисла на промовирање високи стандарди за 

подготвеност и подобрена интероперабилност во менаџирање на евентуални 

последици. 

 Земјите членки на НАТО генерално ја поддржуваат улогата на НАТО во 

заштита на критичната инфраструктура, иако некои сојузници - првенствено 

Франција - отворено се скептични за додадената вредност на НАТО во оваа 

област123.  

 На самитот на НАТО во Рига во ноември 2006 година, шефовите на држави 

и влади ја потврдија улогата на Алијансата повторувајќи ја нивната „решеност да ги 

заштитиме [нашите] популации, територии, инфраструктура и сили против 

последиците од терористичките напади“ и истакнувајќи дека „безбедносните 

интереси, исто така, можат да бидат засегнати од нарушување на протокот на 

виталните ресурси“. Слична референца се појавува и во Сеопфатната политичка 

насока, исто така, одобрена од шефови на држави и влади во Рига. 

 Во стратешкиот концепт од Лисабон 2010 посебно се издвојуваат сајбер-

заканите по критичната инфраструктура и заштитата на енергетската критична 

инфраструктура124, што го детерминира фокусот на Алијансата кон развој на 

заштитата посебно кон овие два аспекти. 

 Концептот на НАТО за заштита на критична инфраструктура е јасен, но 

истиот не се базира предоминантно на принципот на регулација125. Наместо тоа, 

програмите на Алијансата имаат за цел да градат вештини испособности. 

Програмите на Алијансата имаат за цел да ги поддржат националните планови 

преку промовирање на повисоки стандарди за подготвеност и подобра 

интероперабилност во управувањето со последиците. Главната цел е да се 

поддржат националните планови преку промовирање на повисоки стандарди на 

подготвеност и подобрена интероперабилност во управувањето со последиците. 

Алијансата разви посебно внимание кон енергетската безбедност, адресирајќи ја 

                                                             
123 исто 
124 НАТО (2010) Стратешки коцепт, достапен на https://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-
eng.pdf 
125НАТО(2010)Декларација од Самитот во Рига достапна на 
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/NATO-061129-RigaSummitDeclaration.pdf 
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безбедноста на снабдувањето, како и безбедноста на инфраструктурата во неколку 

наврати. На самитот во Рига, шефови на државата и владата повикаа на 

„координирани, меѓународни напори за проценка на ризиците за енергетска 

инфраструктура и за промовирање на безбедноста на енергетската 

инфраструктура“. Преку Акциониот план за планирање на вонредни состојби на 

вонредни состојби, НАТО, исто така, ја проширува оваа поддршка на своите земји 

партнери, а со тоа промовира поголема резилиентност и во тие земји. 

 Прилично прецизен и корисен документ кој може да се толкува како 

препорачана рамковна политика, датира од 2007 година. До парламентарното 

собрание на НАТО е поднесен извештај за заштитата на критичната 

инфраструктура од страна специјалниот известувач кој иако не е од нормативна 

природа, дава одлична рамковна концепција за поставување на ефективна 

законска рамка. Во него е нотирано дека критичната инфраструктура не може да се 

заштити во целост, но мора да се направи се за да се намалат ризиците по 

нејзиното постоење и функционирање. Во извештајот се посочени неколку клучни 

чекори и се лоцира одговорноста на следниот начин:126 

Чекори Одговорност Надлежен орган 

1. Дефинирање на КИ Ексклузивна Влада 

2. Идентификување Споделена Оператори 

Влада (стандарди, методологија, 

преглед) 

3. Проценка на ризици: 

 

- проценка на заканата 

 

 

 

Споделена  

 

Влада (разузнавачки служби и 

релевантни институции на 

национално ниво/ оператор на 

инфраструктура) 

 

                                                             
126 Извештај на специјалниот известувач за парламентарното собрание на НАТО (2007), достапен 
на http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/270/270907/270907jopling_en.pdf 
 
 



- проценка на 

ранливоста и 

последиците 

Оператор / владино водство 

(стандарди, методологија и надзор) 

4. Дефинирање и 

имплементирање на 

заштитни мерки 

 

Споделена Оператор (предоминанто) 

Владина поддршка 

5. Приоретизирање на 

мерките 

Споделена Влада / оператор 

6. Проценка и 

евалуација при 

имплементација 

Споделена Влада / оператор 

 

Во специјалниот извештај исто така се вели дека „важно е да се разјасни во овој 

момент дека заштитата на критичната инфраструктура не е изолирана политика“ 

туку дека тоа се вклопува во пошироката рамка на политиките за борба против 

тероризмот и цивилната заштита. Овие политики имаат широка цел за градење на 

цивилна резилиентност во услови на закани од природни непогоди, технолошки 

инциденти и терористички напади и генерално се потпираат на повеќеслојна 

стратегија, која вклучува заштита на луѓето и инфраструктурата од заканите од 

природни катастрофи, технолошки инциденти и терористички напади; подготвеност 

и управување со последиците; одговор и обновување. Специјалниот известувач 

посочува и дека политиките за заштита на критичната инфраструктура, исто така, 

се повеќе вклучуваат и надворешна димензија, бидејќи одделни земји сфатија дека 

глобалната природа на предизвикот и зголемената меѓузависност на нивната 

инфраструктура бара кооперативни решенија. Во делот за заштитни мерки, 

извештајот посочува дека засегнатите страни можат да користат широк спектар 

заштитни мерки за да го намалат ризикот за нивната инфраструктура. Мерките за 

заштита првенствено се насочени кон решавање на слабостите идентификувани во 
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претходната фаза. Сепак, заштитата, исто така, може да има за цел да го ублажи 

влијанието на настанот, доколку тој се случи (предвидено сценарио). Некои мерки 

за заштита се генерички и може да се користат за речиси сите видови 

инфраструктури. Меѓутоа, во многу случаи, изборот на заштитни мерки исто така 

зависи од видот на инфраструктурата. Така, на пример, одредени сектори во 

голема мера зависат од фиксни инфраструктури (на пример, транспорт, енергија), 

додека други се потпираат на мрежни инфраструктури (на пример, информации и 

комуникација). Во првиот случај, заштитата најверојатно ќе се фокусира на 

зацврстување на овие фиксни инфраструктури, додека во вториот, мерките за 

заштита ќе имаат за цел да обезбедат дека мрежата може да продолжи да ја 

извршува својата функција. Во согласност со извештајот, мерките за заштита може 

да се класифицираат во четири широки категории, во зависност од кој аспект на 

инфраструктурата се насочени: мерки за физичка заштита - кои се насочени кон 

физичките компоненти на инфраструктурата; електронски или сајбер-мерки за 

заштита - чија цел е заштита на ИКТ инфраструктурата од напади; мерки за 

заштита на човечкиот капитал или персоналот - кои се насочени кон 

вработените во инфраструктурата и другите категории на луѓе кои имаат директен 

однос со инфраструктурата; и организациски мерки - кои се однесуваат на начинот 

на кој се управува инфраструктурата. Мерките за заштита може да бидат постојани 

/ долгорочни или тие можат да бидат флексибилни, односно постепено да се 

спроведуваат според различните нивоа на ризик и опасност. Ова укажува на фактот 

дека стратегијата за заштита на критичната инфраструктура треба да организира 

како процес на постојана ревизија за да обезбеди тековно приспособување на 

мерките за заштита. Извештајот понатаму посочува три важни фактори за ефикасна 

стратегија за заштита на критичната инфраструктура: прво, дека ЗКИ е многу 

чувствителна област, и затоа е важно да се обезбеди високо ниво на доверливост 

во однос на најкритичните елементи на стратегијата, вклучувајќи го и пописот на 

критичните инфраструктури. Додека споделувањето на информации помеѓу 

засегнатите страни: од приватниот сектор до јавниот сектор и обратно - е од клучно 

значење, тоа често е многу деликатно прашање. Затоа, ефикасно споделување на 

информации ќе се случи само ако соодветни правила гарантираат дека 



информациите се споделуваат строго врз основа на неопходност, врз зададен 

основ и во целосно безбеден режим. Второ клучно прашање е потребата да се даде 

приоритет меѓу можните заштитни мерки. Сеопфатната заштита од сите опасности 

за сите критични инфраструктури е речиси секогаш невозможна, не само од 

технички причини туку и поради други ограничувања, особено високите трошоци. 

Поради високите трошоци за заштита, економизирањето на истите е честа потреба. 

Притоа, приоритет ќе им се даде на оние мерки кои обезбедуваат најголемо 

ублажување на ризикот за која било дадена инвестиција. Сепак, приоретизацијата 

исто така може да се постигне и на други начини, фокусирајќи се на видот на 

заканата, на оние последици што се сметаат за најнеприфатливи, на специфичен 

тип на инфраструктура, на критичноста на средството во споредба со друга, итн. 

Другите критериуми се од по политичка природа и ќе бараат интервенција од страна 

на јавните власти за да влијаат врз приватното одлучување. Трето клучно прашање 

од генеричка природа е алоцирањето на одговорноста. Извештајот по ова прашање 

посочува дека заштита на критичната инфраструктура е првенствено национална 

одговорност. Заштитата на оние базични функции кои обезбедуваат основно 

функционирање на владата и општеството е централна одговорност за секоја 

држава. Сепак, во многу земји на НАТО, цели сектори на националната 

инфраструктура се приватизирани. Како резултат на тоа, повеќето критични 

инфраструктури денес се во сопственост и управуваат од страна на приватниот 

сектор, што, според тоа, ја носи главната одговорност за заштита на својата 

инфраструктура. Сопствениците или операторите на инфраструктурата рутински 

вршат проценка на ризикот и развиваат стратегии за управување со ризици за да ја 

заштитат нивната инфраструктура. Меѓутоа, индикациите дека инфраструктурите 

станаа првични цели за терористите, заедно со зголемената свест за потенцијално 

катастрофалните последици од елементарни непогоди, ги стави владите под 

зголемен притисок да ги разгледаат постоечките политики за заштита на 

населението и критичната инфраструктура. Во многу случаи, ова значеше поголем 

акцент на координацијата на напорите поврзани со заштита на критичната 

инфраструктура. Затоа, прв приоритет е интравладината координација. Како што 

покажуваат студиите на случај на некои земји членки на НАТО анализирани во 
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извештајот, системот за заштита на критичната инфраструктура често вклучува 

неколку одделенија во централната администрација. Во случај на федерална 

држава, дел од одговорноста паѓа на локалните или регионалните власти. 

Поделбата на одговорноста помеѓу овие различни нивоа на администрација може 

да биде предизвик. Вториот и нешто посложениот предизвик се однесува на 

координација меѓу јавните власти и сопствениците и операторите на критични 

инфраструктури, за што е неопходно промовирање на јавно-приватна синергија. 

Распределбата на задачите помеѓу јавните и приватните чинители во заштитата на 

критичната инфраструктура значително варира од една до друга земја. Една 

голема линија на поделба е помеѓу, од една страна, оние држави кои ја нагласуваат 

примарната одговорност на јавните власти и државната регулатива, а од друга 

страна оние каде инфраструктурните оператори имаат централна улога. Во 

реалноста, оваа разлика е посуптилна. Сите држави ја препознаваат потребата за 

јавно-приватно партнерство, но го организираат ова партнерство на различни 

начини. Државната интервенција се фокусира на следните приоритетни области: 

 - да се обезбеди рамковна стратегија за заштита на критичната 

инфраструктура - вклучувајќи дефиниции и концепти, како и во некои случаи 

идентификација на критичната инфраструктура; 

 - координација на напорите што ги преземаат сите засегнати страни за 

заштита на критичната инфраструктура; 

 - да се осигури дека тие се вклопуваат во рамките на пошироките стратегии 

и политики кои се однесуваат на цивилната заштита / борбата против тероризмот / 

национална безбедност и се компатибилни со општите безбедносни цели; 

 - да собира и споделува информации за потенцијални закани; 

 - да се осигури дека проценките на ризикот што ги извршуваат операторите 

се прават на хармонизиран / споредлив и ефикасен начин, што доведува до 

идентификување на безбедносни празнини на национално ниво и го следи и 

надгледува тој процес; 

 - да обезбеди совети, упатства или надзор на мерките што ги преземаат 

инфраструктурните оператори за заштита на нивните објекти; 



 - да обезбеди особено да се земат предвид внатрешните сектори и 

меѓусекторските меѓузависности; 

 - да обезбеди дополнителни мерки за заштита кога е потребно, на пример 

преку распоредување на полициски или воени сили; 

 - да обезбеди финансиска помош за поддршка на напорите на ЗКИ, на 

пример преку финансирање на истражувања за технологии за заштита и придонес 

кон трошоците за имплементација; 

 - промовирање на свеста за потребата од ЗКИ и информирање на бизнисите 

и населението во целина. 

 До кој степен ќе се имплементира моделот на интервенција, зависи од 

државното уредување и политичките приоритети. 

 Од поновите нормативни и рамковни активности, може да се издвои 

документот насловен political guidance усвоен од Комитетот127, во којшто сe 

проектира заштита на критичната инфраструктура и населението од секаков тип 

закани (all hazards approach).  

 

 4.9.7 Пристапот на Европската Унија 

  

 Европската програма за заштита на критичната инфраструктура (EPCIP)128 ја 

поставува севкупната рамка за активности насочени кон подобрување на заштитата 

на критичната инфраструктура во Европа - низ сите држави на ЕУ и во сите 

релевантни сектори на економската активност. Заканите на кои програмата има за 

цел да одговори не се ограничени само на тероризмот, туку вклучуваат и 

криминални активности, природни катастрофи и други причини за несреќи. Клучен 

столб на оваа програма е Директивата за европски критични инфраструктури од 

2008 година. Разгледано во историски контекст, иницијативата започна по 

бомбашките напади во Лондон и Мадрид, по што Советот побара подготовка на 

севкупна стратегија за заштита на критичната инфраструктура. Европската 

                                                             
127CIVIL EMERGENCY PLANNING COMMITTEE (CEPC) 2014-2017 Political Guidance for Civil 
Emergency Planning, DOCUMENT AC/98(EAPC)D(2014)0001 
128 Европска комисија (2006) Европска програма за заштита на критичната инфраструктура, достапно 
на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52006DC0786 
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Комисија усвои Комуникација за заштита на критичната инфраструктура во борбата 

против тероризмот, во која се предлагаат иницијативи што ќе ја подобрат 

европската превенција, подготвеност и одговор на терористичките напади што 

вклучуваат критични инфраструктури. Заклучоците на Советот за „Превенција, 

подготвеност и одговор на терористички напади“ и „Програмата за солидарност на 

ЕУ за последиците од терористички закани и напади“, усвоени од Советот во 

декември 2004 година129, ја поддржаа намерата на Комисијата да предложи 

Европска програма за заштита на критичните инфраструктури (EPCIP) и 

формирање на Информативна мрежа за предупредување за критични 

инфраструктури (CIWIN). По овој повик, неколку иницијативи се започнати на ниво 

на ЕУ за да придонесат за поинтегрирана политика на заштита на критичната 

инфраструктура.  

Европската програма за заштита на европската критична инфраструктура се 

фокусира на четири главни столба130: 

 - создавање процедура за идентификување и проценка на критичната 

инфраструктура на Европа и учење како подобро да се заштити истата. Оваа 

постапка е воспоставена за енергетски и транспортни сектори во Директивата за 

идентификација и одредување на Европска критична инфраструктура 

 - мерки за помош на заштитата на инфраструктурата, вклучително и 

експертски групи назначени од ЕУ и создавање на Информативна мрежа за 

предупредување за критични инфраструктури (CIWIN) - комуникациски систем 

базиран на интернет за размена на информации, студии и најдобри практики. 

 - финансирање на над 100 проекти за критична инфраструктурна заштита од 

2007 година па натаму. Овие проекти се фокусираа на различни прашања, 

вклучувајќи ги националните и европските системи за размена на информации и 

алармирање, развојот на начини за проценка на меѓузависноста помеѓу 

електронските и мрежите за пренос на електрична енергија и создавање прирачник 

за „добри практики“ за креаторите на политиките. 

                                                             
129 Повеќе во образложението на предлог директивата достапно на https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0787:EN:HTML 
130 Веб-страница на Европската комисија, достапна на 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/protection-critical-infrastructure 



 - меѓународната соработка со земјите од Европската економска област (ЕЕА) 

и земјите од Европската слободна трговска зона (ЕФТА), како и експертски 

состаноци помеѓу ЕУ, САД и Канада. 

 Мерките што се преземаат преку овој предлог не може да се постигнат од 

ниту една земја членка на ЕУ самостојно, и затоа мора да се разгледаат на ниво на 

ЕУ. Иако е одговорна секоја земја членка да ја заштити критичната инфраструктура 

во нејзината јурисдикција, ниту една земја членка не може да обезбеди паневропска 

размена на податоците и доволна заштита во областа самостојно. Затоа, беше 

превземена заедничка иницијатива и период на консултации. Потоа, следеше 

подготовката на т.н. „Зелена книга за Европската програма за заштита на 

критичната инфраструктура“131.  

 Зелената книга е усвоена на 17 ноември 2005 година. Бројни неформални 

состаноци беа одржани со претставници на приватни бизниси, како и со 

индустриски здруженија.  Иако е „документ за политика“ е Зелената книга на 

Европската програма за заштита на критичната инфраструктура, обезбедува 

индикативна листа за идентификување на критичната инфраструктура по сектори, 

како и предлог листа со рамковни дефиниции на клучни поими. 

 

Сектор         Продукт или услуга 

I Енергетика 1 Производство, рафинирање, 

преработка и складирање, 

вклучувајќи дистрибутивна мрежа 

2 Производство на енергија  

3 Пренос на енергија, гас и нафта  

4 Дистрибуција на електрична енергија, 

гас, нафта 

 

                                                             
131 Зелена книга за европската програма за заштита на критичната инфраструктура (2005) достапна 
на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52005DC0576 
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II Информациско-

комуникациски технологии 

5 Информациски системи и заштита на 

мрежи 

6 Дистрибутивни и контролни системи 

(SCADA и сл.) 

7 Интернет  

8 Обезбедување фиксни 

телекомуникации 

9 Обезбедување мобилни 

телекомуникации  

10 Радиокомуникација и навигација  

11 Сателитска комуникација 

12 Радиодифузија 

III Вода 13 Обезбедување вода за пиење 

14 Контрола на квалитетот на водата  

15 Контрола на количината на вода 

 

IV Храна 16 Обезбедување храна и заштита и 

безбедност на храна 

V Здравство 17 Медицинска и болничка нега 

18 Лекови, серуми, вакцини и 

фармакоиндустрија 

19 Биолабаратории и биоагенси 

VI Финансии 20 Платежни услуги и структури во 

приватен сектор 

21 Владини финансиски обврски 

VII Јавен ред и правен 

поредок 

22 Одржување на јавниот и правниот 

поредок, сигурност и безбедност 

23 Спроведување на правдата и 

лишувањето од слобода 

VIII Јавна управа 24 Владини функции 

25 Вооружени сили 



26 Јавна администрација 

27 Служби за итни случаи 

28 Поштенски и курирски услуги 

IX Транспорт 29 Патен транспорт 

30 Железнички транспорт 

31 Воздушен сообрќај 

32 Транспорт во внатрешни води 

33 Океански и крајбрежен транспорт 

X Хемиска и нуклеарна 

индустрија 

34 Производство и чување/ процесуирање 

на хемиски и нуклеарни супстанци 

35 Преносни мрежи за опасни материи 

(хемиски супстанции) 

XI Вселена и 

истражувања 

36 Вселена 

37 Истражувања 

 

 ЕУ следеше секторски пристап во оваа област, со активност расфрлани низ 

сфери на акција управувани од различни институционални актери. Во принцип, ова 

овозможува прилагоден пристап кон различни потреби на интегритетот и 

различните правни компетенции во рамките на спектарот на политики132, но како 

што подоцна ќе се дискутира, ова исто така има важни импликации за кохерентен и 

холистички европски одговор. 

 Најважниот столб на програмата е усвојувањето на Директивата на Советот 

2008/114/EC133 која ги повикува земјите членки да ги идентификуваат и назначат 

европските критична инфраструктура и проценка на потребата за подобрување на 

нивната заштита. Сите земји членки ја спроведоа Директивата преку 

                                                             
132 Asa Fritzon, Kristin Ljungkvist, Arjen Boin and Mark Rhinard, (2007) ‘Protecting Europe’s Critical 
Infrastructures: Problems and Prospects’, Journal of Contingencies and Crisis Management 15/1  
Повеќе во следните документи: European Council (2004) ‘Declaration on Combating Terrorism’, 25 
March 2004; European Commission (2004) ‘Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament. Critical Infrastructure Protection in the Fight against Terrorism’, COM(2004) 20 
October 2004 
133 Directive 2008/114/EC — identification and designation of European critical infrastructures and 
assessment of the need to improve their protection достапна на https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0013 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008L0114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008L0114
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воспоставување на процес за идентификување и назначување на европски 

критични инфраструктури во енергетскиот и транспортниот сектор. Во самата 

директива,критичната инфраструктура е дефинирана како: „средство, систем или 

дел од него лоциран во земјите членки што е од суштинско значење за одржување 

на виталните општествени функции, здравјето, безбедноста, економската или 

социјалната благосостојба на луѓето и чие нарушувањето или уништување би 

имало значително влијание во земја членка како резултат на неуспехот да се 

одржат тие функции“. Директивата посебно ја препознава „европската критична 

инфраструктура“ (ЕКИ) како критична инфраструктура чие нарушување или 

уништување би имало трансгранични ефекти во земјите членки, и која треба како 

таква да биде посочена во заедничка процедура. Евалуацијата на безбедносните 

потреби во ваков случај треба да се врши со најмалку заеднички пристап, преки 

билатерални шеми за соработка. Информациите во врска со ваквата критична 

инфраструктура треба да бидат (безбедносно) класифицирани во согласност со 

барањата на заедничката и националната легислатива. Бидејќи различните 

сектори имаат одредено искуство, експертиза и барања во врска со заштитата на 

критичната инфраструктура, пристапот на Заедницата кон критичната 

инфраструктура треба да се развива и имплементира земајќи ги предвид 

секторските специфики и постојните мерки, вклучувајќи ги оние што веќе постојат 

на ниво на Заедницата, национално или регионално ниво, и каде релевантни 

договори за меѓусебна помош помеѓу сопственици / оператори на критични 

инфраструктури веќе во сила. Со оглед на многу значајното вклучување на 

приватниот сектор во надгледување и управување со ризици, бизнис планирање на 

континуитет и обновување после катастрофи,пристапот во заедницата треба да 

поттикне целосна вклученост на приватниот секторот. Во согласност со 

Директивата, примарната и крајната одговорност за заштита на ЕКИ паѓа на земјите 

членки и на сопствениците / операторите на таквите инфраструктури. Планови за 

безбедност на операторот (Operator Security Plan - OSP) или еквивалентни мерки 

кои опфаќаат идентификација на значајни средства, ризици, оценување и 

идентификација, селекција и приоретизација на противмерки и процедури треба да 

бидат во сила во сите назначени ЕКИ. Со цел да се избегне непотребна работа и 



дуплирање, секоја земја членка прво треба да процени дали сопствениците / 

операторите на назначените ЕКИ имаат релевантни оперативни безбедносни 

планови или слични мерки. Таму каде што не постојат такви планови, секоја држава 

членка треба да ги преземе неопходните чекори за да биде сигурна дека се 

применуваат соодветни мерки. Секоја земја членка одлучува за најсоодветната 

форма на акција во врска со оваа активност. Директивата предвидува и посебна 

процедура за определување и идентификација на критична инфраструктура. Член 

3 од Директивата ги предвидува условите кои треба да бидат земени предвид. 

 - Во согласност со постапката дадена во Анекс III, секоја земја членка ги 

идентификува потенцијалните ЕКИ (европски критични инфраструктури) кои ги 

исполнуваат меѓусекторските и секторските критериуми и ги исполнуваат 

дефинициите утврдени во член 2 (а) и (б). 

 - Комисијата може да им помогне на земјите членки на нивно барање да ги 

идентификуваат потенцијалните ЕКИ. 

 - Комисијата може да го привлече вниманието на релевантните земји членки 

за постоење на потенцијални критични инфраструктури за кои може да се смета 

дека ги задоволуваат барањата за назначување како ЕКИ. 

 - Секоја земја членка и Комисијата континуирано продолжуваат со процесот 

на идентификување на потенцијалните ЕКИ. 

 2. Меѓусекторските критериуми наведени во став 1 ги содржат следните 

елементи: 

 (а) критериум за жртви (проценет во однос на потенцијалниот број на жртви 

или повреди); 

 (б) критериум за економски ефект (проценет во однос на значењето на 

економската загуба и / или деградацијата на производите или услугите, вклучувајќи 

ги и потенцијалните ефекти врз животната средина); 

 (в) критериум за јавни ефекти (проценет во однос на влијанието врз 

довербата на јавноста, физичко страдање и нарушување на секојдневниот живот, 

вклучувајќи го и губењето на основните услуги). 

 Прагот на меѓусекторски критериуми ќе се заснова врз сериозноста на 

влијанието на нарушувањето или уништувањето на одредена инфраструктура. 
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Прецизните прагови кои се применуваат за меѓусекторските критериуми се 

одредуваат од случај до случај од страна на земјите членки засегнати од одредена 

критична инфраструктура. Секоја земја членка ја известува Комисијата секоја 

година за бројот на инфраструктури по сектор за кој се одржале дискусии во однос 

на праговите за меѓусекторски критериуми. И покрај тоа што помогна да се зајакне 

европската соработка во делот на критичната инфраструктура, Директивата главно 

го поттикнува билатералниот ангажман на земјите членки наместо да произведе 

вистински европски форум за соработка. Од друга страна, мнозинскиот став на 

заедницата е дека општата свест за заштита на критичната инфраструктура и 

нивото на соработка во ЕУ се зголеми преку разни активности и форуми 

организирани според Директивата, особено во енергетскиот и транспортниот 

сектор. 

 Иако Директивата е генерално поздравена, некои актери ја критикуваа 

поради тоа што се контрапродуктивни за општите напори на ЕУ. Извештајот на 

Домот на лордовите на Велика Британија за 2012 година тврди дека „означувањето 

на многу категории на чувствителна инфраструктура како европска критична 

инфраструктура, поради широка размена на информации што би значело тоа, не 

толку ја заштитува инфраструктурата колку што прави да е потенцијално изложена 

на ризик“134. Генерално, и поради фактот што некои критични инфраструктури се 

поврзани со одбраната, работата на ЕУ во оваа област ќе мора да најде начин да 

ја надмине неподготвеноста на земјите членки да обезбедат информации, особено 

ако овде земјите членки се воздржуваат од размена на чувствителни информации 

поради сомневањата за обврските на другите. Недостатокот на доверба е важен 

поим бидејќи Директивата им дава многу слобода на националните влади за да ги 

избегнат своите обврски со едноставно создавање минимална листа на назначени 

критични инфраструктури или неспроведување на правила за приватните 

оператори135. 

                                                             
134 UK House of Lords (2010) Protecting Europe against Large-scale Cyber-attacks, HL Paper 68 (London: 
HSMO 2010) достапно на https://publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldeucom/68/68.pdf 
135 Argomaniz, Javier (2015) The European Union Policies on the Protection of Infrastructure from Terrorist 
Attacks: A Critical Assessment, Intelligence and National Security, 30:2-3, 259-
280, DOI: 10.1080/02684527.2013.800333 

https://doi.org/10.1080/02684527.2013.800333


 

 4.9.7.1 Правото на ЕУ да дејствува 

 

 Иако постојат неколку секторски правни основи за заштита на критичната 

инфраструктура на ниво на ЕУ (на пример, во секторот за транспорт и енергетика), 

основачките договори не ги адресираат директно прашањата на заштита на 

критичната инфраструктура директно. Првичните иницијации во областа може да 

се подведат под Договорот за Европската заедница136 од 2002 кој во член 2 ги 

идентификува бројните целите, чиешто постигнување може да се олесни преку 

зајакнување на заштитата на критичната инфраструктура во Европа: 

 • да се промовира хармоничен, урамнотежен и одржлив развој на 

економските активности; 

 • да се промовира висок степен на конкурентност; 

 • да се промовира висок степен на заштита и подобрување на квалитетот на 

животната средина; 

 • да се промовира подигнување на животниот стандард и квалитетот на 

животот; 

 • да се промовира солидарност меѓу земјите членки. 

 Лисабонскиот договор137 во голема мера ја воведе клаузулата за 

солидарност cо членот 222, кој ги пoвикува земјите членки да дејствуваат заедно и 

да си помагаат еден на друг во случај на терористички напад или природна 

катастрофа или катастрофа предизвикана од човекот. Освен тоа, Лисабон ја воведе 

формулата за дополнителна надлежност за ЕУ во член 196138 за поттикнување на 

соработката меѓу земјите членки со цел да се подобри ефикасноста на системите 

за заштита и спасување од природни или вештачки катастрофи (Уште пред воопшто 

да стапи на сила Лисабонскиот договор, во 2001 година, Комисијата отпочна 

                                                             
136 ЕУ(2002) Договор за Европска Заедница достапен на https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12002E/TXT&from=EN 
137 Договорот од Лисабон: консолидирани верзии на Договорот за Европската Унија, Договорот за 
функционирање на Европската Унија, Повелба за фундаменталните права на Европската Унија, 
Протоколи, Декларации / [ превод од англиски јазик Влатко Георгиевски...и др. ]. - Скопје: Фондација 
“ Конрад Аденауер”, 2011 достапно на https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT 
138 Исто  
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координација за да се воспостави Механизмот за цивилна заштита и помош што 

земјите членки ја даваат на друга Земја членка која претрпела катастрофа139. 

Центар за координација при итни случаи (ERCC) беше формиран во рамките на 

европската Дирекција за хуманитарна помош и за цивилна заштита за да се олесни 

координацијата и да се даде побрз одговор на катастрофи и внатре и надвор од 

ЕУ). 

 Покрај тоа, надлежноста за внатрешниот пазар од член 114 од ДФЕУ 

овозможува усвојување на секторски мерки за безбедност и заштита. Важно е тоа 

што ова не го спречи, или можеби подобро, тоа ја натера Комисијата да создаде 

разни неформални мрежи и центри во рамките на Генералниот директорат меѓу кои 

и мрежите на национални точки за контакт и за рано предупредување. Комисијата 

понатаму развила пристап за градење на знаења за тоа како подобро да ја заштити 

критичната инфрастртуктура со што се обидува да добие заеднички пристап кон 

основните научни методологии и проценки, навидум помалку политички прашања. 

За таа цел, финансира разни проекти за да обезбеди стручно знаење и подлабоко 

разбирање на заштитата на сите нивоа. Примери за ова се студии за проценка на 

ризик и методологии за управување. Понатаму, членот 308 од Договорот 

предвидува дека доколку во текот на функционирањето на заедничкиот пазар, 

дејствието на Заедницата е неопходно за постигнување на некоја од целите на 

Заедницата, а договорот не ги обезбеди потребните овластувања, Советот, 

постапувајќи едногласно по предлог на Комисијата и по консултации со Европскиот 

парламент,ќе преземе соодветни мерки. Правото на ЕУ да дејствува е признаено 

од Советот, кој во овој случај побара од Комисијата да развие програма за 

подобрување на заштитата на критичните инфраструктура во ЕУ. Правната 

анализа во контекстот докажа дека се задоволени принципите на супсидијарност и 

пропорционалност.   

 Дефинирање кои инфраструктури се критични и под кои конкретни околности 

е предизвикувачки чекор, бидејќи не постои апсолутна дефиниција - само различни 

                                                             
139 A. Boin, M. Busuioc, M. Groenleer (2014) Building European Union capacity to manage transboundary 
crises: Network or leadagency model? Regulation and Governance достапно на 
http://www.societalsecurity.eu/uploads/Boin,%20Busuioc%20&%20Groenleer.pdf 



степени на критичност - и оваа критичност може да се промени како резултат на 

новите технолошки достигнувања што резултира со постојано појавување на нови 

КИ. Сепак, реалноста е дека ЕУ сè уште не се оддалечи од фазата на дискусија и, 

настрана од финансирањето на истражувањето на заштитата на критичната 

инфраструктура, немаше мерки фокусирани на зајакнување на тие инфраструктури 

во пракса. Дури и овие првични подготвителни чекори се соочија со скептицизам и 

од приватните компании и националните влади, како и сомневањата за тоа дали 

ресурсите посветени на заштитата на ЕКИ би се зголемиле во отсуство на 

транснационални кризи. 

 Во 2012 година, Европската комисија издаде „Преглед на Европската 

програма за заштита на критичните инфраструктури“140. Врз основа на резултатите 

од истражувањето, издвоени се неколку заклучоци за заштита на критичната 

инфраструктура. „Сите земји членки законски ја имплементираа Директивата од 

2008 година и ги идентификуваа европските критични инфраструктури.“ Исто така, 

во прегледот се вели дека иако Директивата се обидува да ја подобри заштита, 

нема индикации дека безбедноста на енергетскиот и транспортниот сектор е 

подобрена. Друго согледување издвоено во работниот документ е фактот дека 

европските стратегии треба да се фокусираат на системи наместо на сектори и дека 

е потребен Европски форум за донесување одлуки и политика за управување со 

критичните инфраструктурни ризици со поконкретни насоки и препораки. 

 Независно од фактот што постојат различни мислења за ефективното 

подобрување на безбедноста, Директивата е еклатантен пример како постоењето 

на правен инструмент ги поттикна политиките за заштита на националните критични 

инфраструктура. Ова резултираше со конкретни акции, како што е создавањето на 

специфични национални тела за справување со политиките. Во енергетскиот 

сектор, има напредок во управувањето со ризикот и мерките за заштита во 

соработка со операторите. Во 2013 година, Европската комисија го оцени 

напредокот направен од EPCIP и посочи дека програмата влегува во нова, 

                                                             
140 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE REVIEW OF THE EUROPEAN 
PROGRAMME FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION (EPCIP) (2012) достапно на 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/policies/crisis_and_terrorism/epcip_swd_2012_190_final.pdf 
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попрактична фаза141. Оваа фаза вклучува започнување на пилот-проект кој ги 

анализира четирите критични европски инфраструктури кои можат да бидат 

ранливи на закани, и тоа: 

 - Дистрибутивната мрежа на ЕУ за пренос на електрична енергија; 

 - Гасната преносна мрежа на ЕУ; 

 - EUROCONTROL- Европската мрежа за безбедносна воздушна навигација; 

 - GALILEO - Европската програма за глобална сателитска навигација. 

 Новиот пристап се базираше на евалуација на сработеното и 

приспособување на новите предизвици, пред сè на сеопфатен преглед на 

Европската Програма за заштита на критичната инфраструктура од 2006 година 

како и Директивата 2008/114 / EC спроведена во тесна соработка со земјите членки 

на ЕУ и засегнатите страни. Таа обезбедува анализа на состојбата на елементите 

од тековната програма и предлага да го промени пристапот на ЕУ кон ЗКИ, 

базирано на практичното спроведување на активностите под превезот на 

превенција, подготвеност и реакција, поставувајќи главен фокус на резилиентноста 

(отпорноста). Со обезбедување на висок степен на заштита на инфраструктурите 

на ЕУ и зголемување на нивното отпорност (против сите закани и опасности), може 

да ги минимизираме последиците од губење на услуги во општеството како целина. 

Овие цели претежно се присутни и во Стокхолмската програма и во Стратегијата 

за внатрешна безбедност на ЕУ.  Новитет е и Тематска мрежа за заштита на 

критичната енергетска инфраструктура. Тематската мрежа за заштита на 

критичната енергетска инфраструктура за енергетскиот сектор им овозможува на 

операторите да разменуваат информации за проценка на закана, управување со 

ризик, сајбер-безбедноста и други сродни теми. Овој пристап ги разгледува 

меѓузависностите меѓу критичните инфраструктура, индустријата и државни 

актери. Заканите за еден дел од критична инфраструктура може да имаат многу 

значајно влијание врз широк спектар на актери во различни области. Се разбира, 

                                                             
141European commission (2013) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on a new approach to the 
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secure 
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ефектите на овие меѓузависности не се ограничени на единствени земји. Најчесто 

критичните инфраструктури имаат прекугранична димензија. Во прилог на 

меѓузависности меѓу секторите, постојат и многу меѓузависности во рамките на 

истиот сектор, но опфаќаат поголем број на европски земји. Еден таков пример е 

мрежата за европското високонапонско електрично напојување, составена од 

меѓусебно поврзани национални високонапонски електрични мрежи.  На ниво на ЕУ 

преземени се многу активности за да се изгради знаење за тоа како подобро да се 

заштити критичната инфраструктура. Најчесто овие проекти беа фокусирани на: 

дефинирање на методологија за проценка на взаемните меѓузависности 

помеѓу,инфраструктура за производство на ИКТ и електрична енергија, прирачници 

за добри практики за креаторите на политиките, подобрување на знаењето за 

ефикасна заштита на критичната инфраструктура и олеснување на размена на 

најдобри практики како и формирање и одржување на национален и европски 

систем за размена на информации и алармирање. Ако првата фаза беше развој на 

свеста и потребата, втората фаза посветена на заштитата на критичната структура 

во ЕУ беше лансирана на три постаменти: превенција, готовност и одговор. 

 Комисијата, исто така, ја создаде Европската референтна мрежа за заштита 

на критичната инфраструктура (ERN-CIP) за „поттикнување на појавата на 

иновативни, квалификувани, ефикасни и конкурентни безбедносни решенија, преку 

мрежно поврзување на европските експериментални способности“142. Таа има за 

цел да ги поврзе постојните европски лаборатории и капацитети, со цел да ги 

спроведе критичните безбедносни експерименти поврзани со инфраструктурата и 

да ги тестира новите технологии, како што е опремата за детекција. 

 Директивата на ЕУ за заштита на критичната инфраструктура не се 

применува сеопфатно во националната заштита на критичната инфраструктура, 

бидејќи не покрива одредени области, но алатките и процесите за знаење и заштита 

може да се пренесат и да се спроведат меѓу секторите.  

 Со оглед на фактот дека во последниве години, безбедносната средина на 

Европската Унија драматично се промени, и унијата се обидува да даде 

покохерентни одговори на безбедносните закани, кои директно или индиректно ја 
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опфаќаат и заштитата на критичната инфраструктура. Клучни предизвици за мирот 

и стабилноста во источното и јужното соседство на ЕУ продолжуваат да ја 

нагласуваат потребата Унијата да ги приспособи и да ги зголеми своите капацитети, 

со силен фокус на тесната врска меѓу надворешната и внатрешната безбедност. 

Многу од актуелните предизвици за мирот, безбедноста и просперитетот 

потекнуваат од нестабилноста во непосредното соседство на ЕУ и променливите 

форми на закани. Во политичките насоки за 2014 година, претседателот на 

Европската комисија Жан-Клод Јункер ја истакна потребата „да работи на посилна 

Европа кога станува збор за безбедноста и одбраната“143 и да ги комбинира 

европските и националните инструменти на поефикасен начин отколку во минатото. 

Понатаму, по поканата од Советот за надворешни работи на 18 мај 2015 година, 

Високиот претставник, во тесна соработка со службите на Комисијата и Европската 

агенција за одбрана и во консултација со земјите членки на ЕУ, презеде активности 

за претставување на заеднички рамка со можни предлози за да помогне во 

спречувањето на хибридни закани и да се поттикне отпорноста на ЕУ и земјите 

членки, како и партнери.  Неспорно е дека со доаѓањето на Јункер на европската 

политичка сцена, безбедноста исплива како еден од врвните приоритети, а 

европската агенда за безбедност од 2015 година директно ја адресира заштитата 

на јавните простори, охрабрување на градењето резилиентност и ограничување на 

просторот за маневар за терористички активности144. 

 Во заедничко коминике од април 2016145, Европскиот парламент и Советот ги 

адресираат хибридните закани како приоритет од врвна важност, а еден од првите 

чекори, покрај идентификацијата на ризиците и ранливоста е и заштитата на 

критичната инфраструктура. Таа е првиот столб во градењето на резилиентноста. 

Повикувајќи се на Директивата и Програмата, во коминикето понатаму е наведено 
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дека акцијата треба да биде повторно лансирана според Директивата за да се 

зајакне отпорноста на критичните инфраструктури поврзани со транспортот (на 

пример, главните аеродроми на ЕУ и трговските пристаништа). Комисијата ќе 

процени дали ќе се развијат заеднички алатки, вклучувајќи ги индикаторите, за 

подобрување на издржливоста на критичната инфраструктура од хибридни закани 

во сите релевантни сектори. Како акција е наведено дека Комисијата, во соработка 

со земјите членки и заинтересираните страни, ќе ги идентификува заедничките 

алатки, вклучувајќи ги индикаторите, со цел да се подобри заштитата и отпорноста 

на критичната инфраструктура од хибридни закани во релевантните сектори. 

 Како клучни сектори поединечно се разработуваат енергетскиот сектор, 

транспортот и снабдувањето, но и заканите кои може да ги нападнат и сателитските 

комуникации. 

 Непрекината продукција и дистрибуција на енергија е од витално значење за 

ЕУ и значајни падови на моќноста може да бидат штетни. Суштински елемент за 

справување со хибридните закани е понатамошно диверзифицирање на изворите 

на енергија, набавувачите и маршрутите на ЕУ, со цел да се обезбедат посигурни 

и еластични енергетски резерви. Комисијата, исто така, врши проценки за ризик и 

безбедност („стрес-тестови“) на енергетските централите на ЕУ. За да се обезбеди 

диверзификација на енергијата, се интензивира работата во контекст на 

Стратегијата за енергетска унија: на пример, Јужниот гасен коридор може да 

овозможи гас од Каспискиот регион да стигне до Европа и во Северна Европа преку 

воспоставувањето на течни гасни центри со повеќе набавувачи. Овој пример треба 

да се следи во Централна и Источна Европа и во Медитеранот, каде што се развива 

гасниот центар. Пазарот во развој за течен природен гас, исто така, ќе придонесе 

позитивно за оваа цел. Во однос на нуклеарниот материјал и објекти, Комисијата го 

поддржува развојот и усвојувањето на највисоките стандарди за безбедност, со што 

се зајакнува еластичноста. Комисијата поттикнува доследно транспонирање и 

спроведување на Директивата за нуклеарна безбедност со која се утврдуваат 

правилата за спречување на несреќи и намалување на истите. Сепак, фокусот е 

многу повеќе поставен на диверзификација на енергетските извори и обезбедување 

на залихи, отколку на обезбедување на енергетската критична инфраструктура. Во 
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врска со транспортот, различните сектори се третираат преку различни секторски 

документи и планови146.  

 Во рамките на ЕУ, земјите членки различно ја определиле својата критична 

инфраструктура во согласност со сопствените потреби, па така, на пример, некои 

земји воопшто немаат официјална листа, некаде се определени индикативно, а 

некаде таксативно. Во врска со централно надлежно тело, праксата исто така е 

многу фрагментирана. Европската критична инфраструктура не ужива посебна 

заштита и не предвидено централно координативно тело за следење на 

активностите или механизам за следење на имплементацијата и затоа тешко се 

доаѓа до релевантни податоци дури и за академски цели. Во таа насока, во 2008 со 

одлука на Советот се формираше CIWIN (Информативна мрежа за 

предупредување за критична инфраструктура) е единствена платформа 

дизајнирана за објавување истражувачки работи, анализи и студии и за олеснување 

на размената на информации и ставови поврзани со критичната инфраструктура во 

ЕУ (Правните основи за предлогот се член 308 од Договорот за основање на 

Европската Унија, Заедницата и член 203 од Договорот за основање на Европската 

заедница за атомска енергија, врз основа на принципите на пропорционалност и 

супсидијарност).  

 Вреди да се издвојат препораките за градење на кохерентна политика за 

заштита на критичната инфраструктура пренесени во извештај на Европскиот 

центар за политики, тинк-тенк со седиште во Брисел кои иако датираат од 2010 се 

сè уште актуелни препораки за ЕУ на оваа тема147:  

 1. Треба да се изведе темелен тест за супсидијарност за секој економски 

сектор. Зголемената меѓузависност меѓу инфраструктурите и меѓу државите, како 

и меѓусебните врски помеѓу физичката инфраструктурата и информациската 

технологија создаваат огромна аргумент за координација на ЗКИ политиката на 

меѓународно ниво. Според тоа, Европската комисија треба да координира 

заеднички напор за да се идентификуваат областите каде што е пожелно 

                                                             
146 Исто 
147 CEPS TASK FORCE REPORT (2010) PROTECTING CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE EU 
достапно на 
https://iris.luiss.it/retrieve/handle/11385/36860/860/Critical_Infrastructure_Protection_Final_A4.pdf 



заедничкото дејствување, и области кои може да останат под национална 

надлежност.  

 2. Креирање на единствена агенција на ЕУ од највисоко ниво за ЗКИ.  ЕУ 

мора да го прифати пристапот „all hazards approach” и да ги консолидира напорите 

преку единствена агенција. Мандатот на агенцијата треба да вклучува и 

подготвеност и одговор координација, вклучувајќи и телефонска линија на ЕУ за 

управување со вонредни состојби и рани предупредувања. 

 3. Зголемување на политиката и оперативниот фокус на еластичност и 

подготвеност. 

 Потребата да се заштитат критичните инфраструктури, вклучувајќи ги и 

критичните информатички инфраструктура, мора да биде целосно разбрана од 

креаторите на политиките, бидејќи свеста за ова прашање на политиката води кон 

промена на парадигмата на начинот на кој размислуваме за креирање на политичка 

инфраструктура. 

 4. Изградба на долгорочна стратегија за заштита на критична 

инфраструктура. 

 На ЕУ и треба далекусежна визија, јасно дефинирана стратегија и силна 

политичка посветеност. Стратегијата треба да ги вклучува клучните столбови, како 

што е развојот на најдобрите практики, вежби и обука, поттикнување на размена на 

информации помеѓу јавните и приватните оператори и набавувачи. Фактот дека 

набавувачите се често глобални играчи, додека носителите на јавни политики 

дејствуваат на локално ниво, го прават дијалогот потежок и меѓународна 

координација уште поважна. 

 5. Подобрување на довербата помеѓу партнерите за размена на 

информации. Јавно-приватните партнерства (ЈПП) се добар начин да се олесни 

доверливото информирање меѓу клучните чинители на ЕУ; сепак, потребно е 

време, јасни правила, секторски аранжмани и јасна поделба на обврските и 

дефинирање на потребите. 

 6. Развивање на заеднички пристапи за проценка на ризикот; ЕУ треба да го 

промовира развојот и усвојувањето на заеднички индикатори за ризик и 

стандардизирани пристапи за идентификација, проценка на управување со ризици.  
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Ова не може да биде само напор на ниво на ЕУ, бидејќи бара, меѓу другото, 

постојано дополнување на дата базите на податоци и статистика на национално 

ниво. Без достапност на веродостојни податоци, значајно и темелниот пристап кон 

ЗКИ не е изводлив. 

 7. Нов пристап за соработка меѓу индустриите и владите и флексибилна 

политика кон ЗКИ преку воспоставување на примарно законодавство, општи 

принципи и проектирани резултати, оставајќи и на индустријата да биде иновативна 

и економична и да ги изнајде најдобрите технички мерки кои ќе резултираат со 

проектираното ниво на еластичност. 

 8. Интегрирање на ЗКИ во процесите на креирање политики на ЕУ.  

 9. Развивање методологии за валидација на политики. Постојните политики 

треба да развиваат методологии за стрес-тест преку јавно финансирање на ад хок 

истражувачки проекти. Особено, овие проекти треба да дадат одговор на 

прашањата поврзани со како да се тестираат со меѓузависности во самата критична 

инфраструктура и потенцијални каскадни ефекти, врз основа на модели или 

симулации. 

 10. Воспоставување индикатори и критериуми за успех. На национално ниво 

и на ниво на ЕУ потребни се иницијативи, со цел да се овозможи следење на 

напредокот кон заеднички, координирани цели во политиката за ЗКИ. 

 Во истиот документ, во делот на заклучоците се апострофира дека: „ЕУ мора 

да овласти единствената агенција за справување со прашањата на ЗКИ и ЗКИИ“, 

со оглед на зголемените меѓусебни врски помеѓу двата домени (друг консолидиран 

тренд во многу земји). За да биде целосно ефективна во својата мисија, 

институцијата одговорна за ЗКИ на ЕУ мора да има целосен мандат за:  

 управување со процесот на идентификација на ЕУКИ;  

 проценка на секторски ризик во однос на идентификуваната ЕУКИ;  

 прибирање податоци од јавни и приватни актери за да се овозможи одржлив 

ризик за идентификација, проценка и управување во однос на ЕУКИ;  

 управување со процесот на приоретизирање на празнините и инвестициите;  

 распределба на средства и стимулации за максимизирање на придобивките 

за ЕУ; 



 континуирано оценување на нивото на европска подготвеност;  

 координирање на одговорот на настани кои влијаат на ЕУКИ. 

 воспоставување на доверливи односи со организациите на земјите членки 

одговорни за националната КИ, како и националните и меѓународните 

оператори на КИ во приватниот сектор; 

 важно е да се нагласи дека во контекст на единствениот пазар на ЕУ и 

либерализацијата во постсоцијалистичкиот блок, заштитата на критичната 

инфраструктура добива уште поголема димензија. 

 Посебна правна рамка за прекугранична техничка и финансиска помош е 

обезбедена од страна на ЕУ во однос на земјите кои не се членки на ЕУ во областа 

за управување со кризи. Специфични цели се: 

 - во ситуација на криза или нова криза, брзо да придонесе кон стабилност 

преку обезбедување ефективен одговор дизајниран да помогне во зачувување, 

воспоставување или повторно воспоставување на условите од суштинско значење 

за правилно спроведување на надворешните политики и активности на Унијата [...]; 

 - да придонесе за спречување на конфликти и за обезбедување капацитет и 

подготвеност за решавање на состојбите пред и по кризата и да се изгради мир; 

 - да одговори на конкретни глобални и трансрегионални закани за мир, 

меѓународна безбедност и стабилност. 

 Од особена важност, горенаведената техничка и финансиска помош може 

конкретно да ја покрие „поддршката за мерките потребни за започнување на 

рехабилитација и реконструкција на клучната инфраструктура, домувањето, 

јавните згради и економските средства и основните производни капацитети, како и 

другите мерки за реструктуирање, започнување на економската активност, 

генерирање на вработување и воспоставување на минимални услови потребни за 

одржлив социјален развој“. Покрај видот на помошта за управување со кризи 

предвидена со гореспоменатиот нормативен инструмент, земјите, исто така, може 

да предвидат помош на земјите во нивната фаза на планирање за подобрување на 

отпорноста на критичната инфраструктура. Ова особено би можело да биде во 

форма на знаење „know-how“ трансфери во однос на различните циклуси на 

заштита на критичната инфраструктура. Проблемот за усогласување на 



95 
 

секојдневните оперативни активности и корпоративната безбедносна политика од 

една страна, како и одбранбената и безбедносната политика и законодавството на 

државите, од друга страна, е уште покомплициран поради фактот што голем број 

критични инфраструктури ги управуваат мултинационални корпорации кои често 

работат надвор од националната политика за заштита и правни ограничувања. 

Заштитата е исто така компромитирана поради трката за конкурентна позиција во 

економското, технолошкото и финансиското опкружување, што ја зголемува 

флексибилноста на слободниот пазар на стоки и услуги и ја прави критичната 

инфраструктура уште поранлива. 

 Европската Унија ја препознала потребата од интегрирањето на заштитата 

на критичната инфраструктура во севкупното управување со ризици. Управувањето 

со ризици во заштитата на критичната инфраструктура има низа свои 

специфичности. Проценката на ризикот треба да се препознае како еден од 

елементите на регулаторните одлуки како дополнување на „други легитимни 

фактори", како што се социјалните, етичките и политичките проблеми на ниво на 

национално ниво и ЕУ.  Како ризиците се проценуваат не е само техничка материја 

што може да се остави на институциите, туку е политичко прашање, со оглед на тоа 

што управувањето со ризикот може да биде потхрането со проценка на ризик и 

стручни совети, но политичката одговорност не може да се сокрие или да се 

делегира на научни експерти148. 

 Дополнително, постои широк спектар на хоризонтални активности кои се 

насочени кон зајакнување на безбедноста и се директно поврзани со заштитата на 

критичната инфраструктура. Сепак, некои експерти се на мислење дека на 

хоризонталните активности им недостига конзистентност. Хоризонтално 

конзистентен одѕив на политиката значи дека истиот ќе осигури дека неговите 

различни компоненти ги следат заедничките цели наведени во заедничките 

програмски документи. “Сепак, политиката на ЕУ за заштита на КИ од терористички 

                                                             
148 van Asselt, Marjolein B.A., Ellen Vos, and Isabelle Wildhaber. "Some Reflections On EU Governance 
Of Critical Infrastructure Risks". European Journal Of Risk Regulation 6, no. 02 (2015): 185-190. 
doi:10.1017/s1867299x00004487 достапно на 
https://www.alexandria.unisg.ch/243815/1/EJRR_2015_02_Some%20Reflections%20on%20EU%20Gov
ernance%20of%20Critical%20Infrastructure%20Risks%20p%20185%20-190.pdf 



напади е далеку од оваа состојба, фрагментирана како што е во различни сектори 

со сопствена паралелна индивидуална динамика, рамковни документи и 

констатации на актери. Со оглед на тоа што овие сектори на политики 

продолжуваат да се прошируваат со високо технички програми кои вклучуваат 

специјалисти со ограничено познавање на други области, сегашниот тренд е кон 

растечка секторска политика и политики кои се развиваат изолирано една од друга, 

притоа не успевајќи да ги искористат синергиите“149. Оттука, со оглед на тоа што 

отпорот на националните влади брзо да се движат процесите во некои области 

најверојатно нема да се омекне во скоро време, потенцијалниот аспект на 

институциите на ЕУ да го зголемат својот придонес може да биде да се работи на 

подобра координација на институционалните актери во заштита на критичната 

инфраструктура, транспортот, заштитата на критичната информатичка 

инфраструктура и безбедноста како истражувачки полиња.  

 Поробусни се напорите на ЕУ во делот на заштитата на критичната 

информатичка инфраструктура. 

 Посебно важен сегмент е заштитата на критичната информатичка 

инфраструктура, која е опфатена со посебната стратегија за сајбер-безбедност на 

ЕУ која ги идентификува активностите кои дополнително ќе придонесат за сајбер-

резилиентност и безбедност на критичната инфраструктура во сајбер-секторот. 

Предлозите на стратегијата вклучуваат координирани превентивни механизми, 

подобрена подготвеност и вклучување на приватниот сектор. 

 Како дел од стратегијата на ЕУ за сајбер-безбедност усвоена во 2013, во 

2016 беше донесена Директивата за постигнување на заедничко високо ниво на 

мрежите и информациската безбедност, позната како NIS Directive150. Крајниот рок 

за национално транспонирање од страна на земјите членки на ЕУ беше 9 мај 2018 

година. Директивата има три дела кои се однесуваат на: 

 1. Градење на национални капацитети, во секоја земја членка поединечно;  

                                                             
149 Argomaniz,Javier (2015) The European Union Policies on the Protection of Infrastructure from Terrorist 
Attacks: A Critical Assessment, Intelligence and National Security, 30:2-3, 259-280, DOI: 
10.1080/02684527.2013.800333 To link to this article: https://doi.org/10.1080/02684527.2013.800333 
150 Европски Парламент (2016) Директива за безбедност на мрежите и информатичките системи 
достапна на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive 
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 2. Прекугранична соработка: прекугранична соработка помеѓу земјите на ЕУ. 

 3. Национален надзор на критичните сектори: земјите членки на ЕУ треба да 

ја надгледуваат сајбер-безбедноста на критичните пазарни оператори во нивната 

земја: Ex-ante надзор во критични сектори (енергетски, транспорт, вода, здравство 

и финансиски сектор), ex-post надзор за критични набавувачи на дигитални услуги 

(точки за размена на интернет, системи за имиња на домени итн.). 

 Европската комисија има мапа која покажува статус на транспозиција на 

Директивата во земјите членки на ЕУ, што покажува и поголем интензитет во 

следењето на активностите и мерките. Ефектите од имплементацијата допрва ќе 

треба да се евалуираат. 

 Директивата поврзан со Стратегијата на ЕУ за сајбер-безбедноста, 

поставува поспецифични насоки за земјите членки за мерките на заштита на 

критичната информатичка инфраструктура, вклучувајќи го и поставувањето на 

национални компјутерски центри за одговор итни ситуации (CERTs). Во исто време, 

Агенцијата за безбедност на мрежата и информациите на Европската Унија 

(ЕНИСА) е задолжена за следење на спроведувањето на мерките за заштита на 

критичната информатичка инфраструктура и обезбедување мерки и ресурси за 

градење капацитети. 

  

 4.9.8 Фрагментација на меѓународното право во контекст  

           на заштита на критичната инфраструктура од современи безбедносни закани 

  

 Бидејќи критичната инфраструктура иако е нов поим, не е новост, постојат 

низа инструменти на меѓународно ниво кои покриваат определени нејзини сегменти 

или обезбедуваат рамка за заштита од определени закани. На пример,само во 

врска со адресирање кон заканите од тероризам, донесени се низа документи од 

кои голем дел де факто ја третираат заштитата на критичната инфраструктура, како 

што се: 



 Меѓународната конвенција за потиснување на акти на нуклеарен 

тероризам, усвоена од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нации на 13 април 2005 година151; 

 Конвенција за престапи и други видови дела извршени во воздушни 

летала, потпишана во Токио на 14 септември 1963 година 

(депонирани кај Генералниот секретар на Меѓународната 

организација за цивилно воздухопловство)152; 

 Конвенција за спречување незаконска заплена на воздушни 

летала, потпишана во Хаг на 16 декември 1970 година (Хашка 

конвенција)153; 

 Конвенција за потиснување на незаконски акти против безбедноста 

на цивилната воздушна пловидба, потпишана во Монтреал на 23 

септември 1971 година154; 

 Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарен материјал, 

потпишана во Виена на 3 март 1980 година (депонирани кај 

Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска 

енергија)155; 

 Конвенција за потиснување на незаконски акти против безбедноста 

на морската пловидба, изготвена во Рим на 10 март 1988 година 

                                                             
151 Меѓународната конвенција за сузбивање на акти на нуклеарен тероризам, усвоена од страна на 
Генералното собрание на Обединетите нации на 13 април 2005 година, достапно на 
https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-15.pdf 
152 Конвенција за престапи и други видови дела извршени во воздушни летала, потпишана во Токио 
на 14 септември 1963 година (депонирани кај Генералниот секретар на Меѓународната организација 
за цивилно воздухопловство) достапно на https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/tokyo1963.pdf 
153Конвенција за спречување незаконска заплена на воздушни летала, потпишана во Хаг на 16 
декември 1970 година (Хашка конвенција) достапно на 
http://www.oas.org/juridico/mla/en/treaties/en_conve_suppre_unlaw_seiz_aircr_sig_the_hague_1970.pdf 
154 Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на цивилната воздушна 
пловидба, потпишана во Монтреал на 23 септември 1971 година, достапно на 
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf 
155 Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарен материјал, потпишана во Виена на 3 март 1980 
година (депонирани кај Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија) 
достапно на https://www.iaea.org/publications/documents/conventions/convention-physical-protection-
nuclear-material 
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(депонирани кај Генералниот секретар на Меѓународната поморска 

организација)156; 

 Ако од една страна се земат предвид актите кои ја адресираат заканата, од 

друга страна мора да се земат предвид и актите кои се однесуваат на секој од 

секторите на критична инфраструктура поединечно, на пример, енергетика, 

здравство или вооружување. 

 Ако се земе секторот вооружување/конвенционални оружја, листата на 

меѓународно-правни документи (која не е конечна) би изгледала вака157: 

 Протокол против недозволено производство и трговија со огнено 

оружје, нивни делови и компоненти и муниција, дополнување на 

Конвенцијата на Обединетите нации против транснационален 

организиран криминал (2001) 

 Најроби протокол за превенција, контрола и намалување на малото и 

лесно оружје во регионот на Големите езера и Африканскиот рог 

(2004); 

 Конвенција за малото и лесно оружје, нивната муниција и други сродни 

материјали (ЕКОВАС) (2006); 

 Централноафриканската конвенција за контрола на малото и лесно 

оружје, нивната муниција, делови и компоненти кои можат да се 

користат за нивно производство, поправка и склопување (Конвенција 

Киншаса) (2010). 

 Декларација од Бамако за африканската заедничка позиција за 

недозволената пролиферација, промет и промет на мало и лесно 

оружје - политички обврзувачка (2000); 

                                                             
156Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на морската пловидба, 
изготвена во Рим на 10 март 1988 година (депонирани кај Генералниот секретар на Меѓународната 
поморска организација) достапно на 
http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/SUA_Convention_and_Protocol.pdf 
157 Повеќе во Издание на ООН канцеларија за боба со тероризам, ООНСБ извршен директорат на 
канцеларија за борба со тероризам и Интерпол(2018) Заштита на критичната инфраструктура од 
терористички напади:Компендиум на добри практики достапно на https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-
120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf 



 Меѓуамериканска конвенција против недозволено производство и 

трговија со огнено оружје, муниција, експлозиви и други слични 

материјали (CIFTA) (1997) 

 Андски план за спречување, борба и искоренување на недозволена 

трговија со мало и лесно оружје во сите нејзини аспекти - политички 

обврзувачки (2003); 

 Модел правила на CICAD - Модел регулативи за контрола на 

меѓународно движење на огнено оружје, нивни делови и компоненти и 

муниција; Модел регулативи за контрола на брокери на огнено оружје, 

нивни делови и компоненти и муниција; 

 Нади рамка (Правна рамка за заеднички пристап кон контролата на 

оружјето); 

 Принципи за контрола на брокери во мало и лесно оружје, Форум за 

безбедносна соработка, Одлука бр. 8/04, (2004); 

 Стандардни елементи на сертификати на крајните корисници и 

процедури за верификација за извоз на мало и оружје, Форум за 

безбедносна соработка, одлука бр. 5/04 (2004); 

 Документ за Организација за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) 

за малото и лесно оружје (2000 повторно издаден во 2012 година); 

 Заедничка акција на Советот од 12 јули 2002 година за придонесот на 

Европската Унија во борбата против дестабилизирачка акумулација и 

ширење на малото и лесно оружје; 

 Регулатива на Европскиот парламент и Советот 258/2012 за 

спроведување на член 10 од Протоколот против недозволено 

изработување и трговија со огнено оружје, нивни делови и компоненти и 

муниција, дополнување на Конвенцијата на Обединетите нации против 

транснационален организиран криминал и воспоставување на 

овластување за извоз и увоз и транзитни мерки за огнено оружје, нивни 

делови и компоненти и муниција (Службен весник на Европската Унија, L 

94, 2012). 
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 Во контекст на ius in bello, треба да се анализираат засебно хашките и 

женевските конвенции и дополнителните протоколи. 

 Уште еден многу важен момент во врска со меѓународните договори е 

нивното стапување во сила: режим кој е определен со Виенската конвенција за 

договорно право. Во тој контекст, важно е да се нагласи дека не секој меѓународен 

договор ја обврзува секоја држава во целост: договорот мора да биде ратификуван 

во согласност со конвенцијата и уставните традиции, а исто така е важно да се земе 

предвид дали државата пристапила кон определен договор во целост или изјавила 

резерва кон некоја одредба во прифаќањето. 

 Надвор од договорните обврски за државите, тука се и обичајните правила. 

 Територијалниот контекст на правото примарно се поврзува со 

јурисдикцијата. На пример, судовите судат врз основ ratione loci (територијална 

надлежност) и ratione materiale (стварна надлежност). Во контекст на критичната 

инфраструктура, тоа подразбира дека истите ќе бидат надлежни за граѓанските или 

кривичните постапки поврзани со критичната инфраструктура на определена 

територија. Некогаш, пак, судската надлежност може да биде заменета со друга 

инстанца - на пример, арбитража, или преку други механизми158. Таков е примерот 

со Енергетската заедница за Југоисточна Европа. Еден таков случај во кој како 

страна се најде и Република Северна Македонија потоа имаше и директно влијание 

во промена на националната регулатива, што е уште еден начин на кој 

меѓународното право може да влијае во креирањето на националното право. 

 Со оглед на фактот дека голем дел од критичната инфраструктура е 

приватизиран, за операторите ќе важат одредби од граѓанското право, посебно во 

делот на сопственичките и облигационо-правните односи. Најчесто, доколку се 

работи за странски директни инвестиции, имаат и посебен режим на заштита и 

некои аспекти се регулираат и со меѓународното инвестициско право и со 

националниот закон. Неспорно своја улога ќе најде и меѓународното инвестициско 

                                                             
158 Таков е случајот со инвестициски спорови, како што е на пример арбитражата пред 
INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES WASHINGTON, D.C. In 
the Matter of the Arbitration between IOANNIS KARDASSOPOULOS Claimant and GEORGIA Respondent 
(ICSID Case No. ARB/05/18) достапно на https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/italaw3025.pdf 



право. Со оглед на се поголемото влијание на глобалното затоплување и 

природните катастрофи, меѓународното еколошко право допрва ќе биде центарот 

на гравитација на дебатата. 

 Посебна улога во националното законодавство имаат и регулаторните тела 

и агенции и подзаконските акти кои ги донесуваат истите. Кривичното 

законодавство, пак, има посебна заштитна и превентивна улога која беше 

елаборирана засебно. 

 Сите актери мора да го пронајдат своето место во системот за управување 

со кризи, базирајќи се на централизирано управување, а децентрализирано 

извршување.  

 Обврската за стандардизација, безбедносните протоколи и заштитата при 

работа, исто така мора да се испочитуваат соодветно во секоја сфера. 

 Многу е важно како е поставена заштитата на критичната инфраструктура и 

транспонирањето на меѓународно-правно преземените обврски во националното 

право. Не секогаш, донесување на посебен закон за критична инфраструктура 

значи дека работата е завршена или дека проблемот е решен. Доколку законите 

само се препишуваат или подобро речено, преведуваат, без да се земе предвид 

локалниот контекст, фискалните импликации и холистичкиот пристап во градење на 

системска заштита, законот останува само безимена буква на хартија. Анализата 

покажа дека практиката на државите која се покажала како успешна, е интегрирање 

на заштитата на критичната инфраструктура во пошироките национални 

безбедносни стратегии како посебен сегмент, применувајќи го пристапот на „сите 

опасности“ со акцентирање на опасноста од тероризам, и воспоставување на 

механизми за превенција, рано предупредување, управување со ризици и 

ефективен кризен менаџмент. Затоа, законската рамка која ги адресира сите овие 

прашања мора да биде соодветно ускладена. Меѓународното право се 

имплементира во националното законодавство преку соодветни механизми, кои на 

крајот пак се преточуваат во соодветни нормативни решенија. Ако првиот елемент 

на правната сигурност се добрите законски решенија, вториот елемент е 

доследноста во нивната имплементација и одржливоста на фискалните 

импликации кои ги произведуваат. 
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 Тоа подразбира дека правниот режим за заштита на критичната 

инфраструктура од современи безбедносни закани ќе биде најмалиот заеднички 

содржател на множество правни инструменти. Тука ќе се пресретнат 

меѓународното и националното право, водени од проценката на ризици за 

соодветната средина - од тероризам до природни непогоди и климатски промени.  

 Притоа, не смее да се заборави дека правото постои за да го апсорбира 

општествениот контекст и дека мора да биде доволно флексибилно за да може да 

се приспособи на динамичниот развој,а да овозможи прогрес од „правото какво што 

е, до правото какво што треба да биде (de lege lata - de lege ferenda)“, притоа 

зачувувајќи ги во целост демократските придобивки на либералните општества, без 

оглед на предизвиците пред кои се исправени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 5 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

 5.1 Релевантност на методологијата 

 

 Современите безбедносни закани секојдневно добиваат нови појавни облици 

и форми. Во таков контекст, нереално е да се очекува дека правото ќе трпи измени 

за да ја адресира секоја нова манифестација. Тоа беше тенденција со пристапот 

кон тероризмот, но тој пристап не вроди со плод. Во претходната глава беа 

наведени повеќе документи кои регулираат определени сегменти, но таквиот 

пристап не дава единствена правна рамка. Затоа, проблемот од интерес го 

анализиравме во контекст на постоечкиот систем на меѓународното право, 

извлекувајќи ги нормите по принцип на аналогија. Тоа подразбира дека наместо да 

се издвојуваат секторски пристапи или пристапите на определени организации, 

критичната инфраструктура ќе ја поставиме како центар на гравитација во системот 

на меѓународното право и неговите четири димензии во поглед на употребата на 

сила. 

 Како што е посочено претходно, меѓународното право ја регулира употребата 

на сила со забрана и исклучок од таа забрана. Повелбата на ООН како камен-

темелник на новиот поредок по крајот на втората светска војна, за своја основна 

цел има: 

„...Да го одржува меѓународниот мир и безбедност, да презема колективни мерки 

за спречување и отстранување на закани за мирот, преку мировни средства, и 

во согласност со правните начела и меѓународното право, средување или 

решавање на меѓународни спорови или ситуации кои можат да доведат до 

нарушување на мирот; 
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 Да развива пријателски односи меѓу нациите засновани врз принцип на 

почитување на еднакви права и самоопределба на народите, и преземање на други 

соодветни мерки за подобрување на универзалниот мир;...159“ 

 Понатаму, во член два од Повелбата се вели дека целите на Повелбата се 

остваруваат преку начелата на ООН, меѓу кои централно место зазема: 

 “Во меѓународните односи, сите земји членки се воздржуваат од закани со 

сила или користење на сила против територијалниот интегритет или 

политичката независност на било која држава, или на било кој начин кој не е 

усогласен со целите на Обединетите нации.“ 

 Поглавје VI од Повелбата на ООН, со наслов „Мирно решавање на спорови", 

од членовите 33 до член 38, обезбедува рамка и обврска за решавање на 

споровите. Во Поглавје VII пак е предвиден првиот исклучок од забраната за 

употреба на сила: со одлука на Советот за безбедност, кога се исцрпени сите други 

мерки, за да се одржи или да се возобнови светскиот мир и безбедност. 

 Вториот исклучок е член 51, кој вели дека ништо од наведеното во Повелбата 

не им го ускратува на државите членки вроденото право на колективна или 

индивидуална самоодбрана од вооружен напад. 

 Може да се тврди дека овој пристап заедно со политичките и дипломатските 

напори за одржување на светскиот мирот и безбедност создадоа четири аспекти за 

регулирање на употребата на сила според меѓународното право160. Првиот аспект 

е ius contra bellum, односно право против употреба на вооружена сила. Вториот 

аспект е ius ad bellum кое ги регулира исклучоците од забраната за употреба на 

сила, или кога би можело да се употреби сила. Третиот аспект е ius in bello, или 

право во војна, откако веќе се употребила сила (без оглед дали била дозволена 

нејзината употреба). Четвртиот аспект е ius contra bellum, или правила кои важат по 

завршувањето на големите непријателства од конфликтот. 

                                                             
159 ООН, основачки документ (1945) Повелба на ООН достапна на http://www.un.org/en/charter-united-
nations/ 
160 Hadji-Janev, Metodi (2016) Changing the Approach to Deterrence in Cyberspace while Protecting 
Civilians from Cyber Conflict (Handbook of Research on Civil Society and National Security in the Era of 
Cyber Warfare), https://www.igi-global.com/chapter/changing-the-approach-to-deterrence-in-cyberspace-
while-protecting-civilians-from-cyber-conflict/140526 

https://www.igi-global.com/book/handbook-research-civil-society-national/129591
https://www.igi-global.com/book/handbook-research-civil-society-national/129591


Ќе ја разгледаме критичната инфраструктура како објект на заштита во секој од 

посочените контексти. 

 

4.2 Критичната инфраструктура во контекст Ius contra bellum 

 

 Кога се зборува за ius contra bellum корпусот на право, се мисли пред сè на сет 

правни правила, принципи и стандарди кои важат како lex generalis или се 

применуваат a priori во сите времиња. Тоа се нормативите на меѓународното право 

за човекови права (МППЧ) и целиот корпус на меѓународни норми кои важат во 

мирнодопски услови, но и генерално во секое време, бидејќи во случај на вооружен 

конфликт,по принципот lex specialis derogat lege generali, заштитата потпаѓа под 

доминантниот режим (ius in bello или меѓународното хуманитарно право - МХП) и ги 

„потиснува“ во заднина, но сè уште имаат најширок можен опсег.     

 За односот помеѓу МППЧ и МХП, истражувањата објавени на официјалната 

интернет-страница на проектот на Женевската академија за хуманитарно право, 

RULAC161, даваат три пристапа. Првиот е однос според правилото на лекс 

специјалис, кое го разгледавме во контекст на Советодавното мислење на МСП за 

Палестинскиот ѕид. Со сличен став за комплементарноста на двете гранки излезе 

и Меѓународната истражна комисија за Дарфур, со која претседаваше почитуваниот 

професор Антонио Касезе162. Комитетот за човекови права, пак, во својот 

Генерален коментар 31 употребува помек вокабулар - не го употребува терминот 

lex specialis, туку за односот помеѓу МХП и МППЧ зборува како за комплементарен 

однос и бара нивно симултано и хармонизирано применување. Поентата е да се 

покаже дека овие две гранки ја имаат истата цел на заштита на лицата и треба да 

се толкуваат така што заемно да се зајакнуваат. Во суштина, тоа го дава истиот 

ефект на lex specialis, но термините што се употребуваат треба да укажат на 

поголема блискост. Третиот пристап го дава професорот Марко Сасоли163, кој, иако 

                                                             
161 Повеќе на веб страницата на Rule of law in armed conflict- RULAC достапно на http://www.rulac.org/ 
162 Извештај на Меѓународната комисија за истрага на Дарфур за Генералнот секретар на ООН, 
  достапно на http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf 
163 Sassòli , M., and Olson, L.M. ,„The legal relationship between international humanitarian  
  law and human rights law where it matters: admissible ki ll ing and internment of  fighters  
  in non-international armed conflict “, International Review of the Red Cross  90, 2008 

http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf
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целосно се согласува со принципот на лекс специјалис, нагласува дека тој не смее 

да се толкува во контекст дека едната или другата гранка надвладува и дека секоја 

ситуација мора да се разгледува посебно за да се утврди кое право е применливо 

за таа ситуација, односно кое правило е подетално и поприспособливо. Откако ќе 

се одреди лекс специјалис, она што претставува лекс специјалис останува во 

заднина и мора да биде земено предвид при толкувањето на лекс специјалис. До 

таму до каде што е возможно, толкувањето што создава конфликт меѓу lex specialis 

и lex generalis треба да се избегнува и треба да се направи обид двете норми да се 

хармонизираат. Добри примери за ова се правото на хуман третман и забрана за 

тортура, како и правилата околу задржување и правото на изведување пред суд, за 

кои МХП ја дава најниската граница на почитување.  

 Во контекст на критичната инфраструктура, во ситуации кога е апсолутно 

мирно и важи ius contra bellum корпусот, или она што се нарекува law enforcement    

(применување на правото не е најсоодветен превод, но е најблиску до концептот). 

Тоа значи дека се применуваат нормите од меѓународното право за права на 

човекот и националното право. Тука доаѓаат до израз различните правни димензии, 

од кои ќе ги издвоиме: уставната, кривичната и граѓанска, кои се посочени во 

почетокот на истражувањето.  

 

 5.2.1 Критичната инфраструктура во контекст  

                    на уставната материја и заштитата на човековите права 

 

 Незамисливо е да се зборува во денешно време за цел сет човекови права и 

демократски вредности без заштита на критичната инфраструктура и цел сет на 

придобивки кои ги донесоа меѓународните инструменти за човекови права. Тоа се 

во прв ред Меѓународниот пакт за граѓански и политички права164, Меѓународниот 

                                                             
 
164 International Convenant on Civil and Political rights, Adopted and opened for signature, ratification and 
accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 
1976, достапно на https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 



пакт за економски, социјални и културни права165, Европската конвенција за 

човекови права166 и слично. Тие норми се преточени во голем број национални 

устави и важат за когентни норми на меѓународното право. На пример, во Уставот 

на Република Северна Македонија, како темелни вредности на уставниот поредок 

се издвоени167: 

 - основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со 

меѓународното право и утврдени со Уставот;  

 - слободното изразување на националната припадност;  

 - владеењето на правото;  

 - поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска;  

 - политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски избори; 

  - правната заштита на сопственоста; 

  - слободата на пазарот и претприемништвото;  

 - хуманизмот, социјалната правда и солидарноста;  

 - локалната самоуправа;  

 - уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето 

на животната средина и на природата и 

  - почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право. 

 Сепак, тие се на директен удар заради нападите врз критичната 

инфраструктура. Така, на пример, политичките права и правото на глас беа 

сериозно загрозени во неколку наврати во последниот период, под ударот на 

лажните вести, сајбер-шпионажата и хибридните закани, заради што ENISA 

(Агенцијата на ЕУ за мрежна и информациска безбедност) во контекст на 

европските избори, предложи изборните системи да бидат прогласени за критична 

инфраструктура. Во официјалниот извештај се вели дека оваа закана потенцијално 

се меша со демократскиот процес во ЕУ. Соодветно потребни се решенија кои ќе 

                                                             
165 International Covenant on Economic, Social and Cultural RightsAdopted and opened for signature, 
ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into 
force 3 January 1976 достапно на https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
166 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
(European Convention on Human Rights) 1953, достапно на 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c 
167 Устав на Република Македонија 
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оневозможат ограничување на слободата на изразување или основните вредности 

заштитена со Лисабонскиот договор. ЕНИСА предлага дека треба да постојат 

законски обврски воведени на ниво на ЕУ за да се обезбеди усогласен пристап во 

сите земји членки и на тој начин да се овозможи зачувување на демократскиот 

процес низ Унијата. ЕНИСА конкретно предлага да се зајакне еластичноста и 

робустноста на изборните системи, процеси и инфраструктури со тоа што ќе се 

класифицираат како критична инфраструктура. Овој пристап всушност би ги 

обврзал чинителите да ги преземат соодветните потребни мерки за заштита на 

нивната мрежа и безбедноста на информациите168. Сет од слични мерки во оваа 

насока беше инициран и во САД169, а низа скандали поврзани со лиферување на 

информации и нарушување на безбедносните протоколи се верува дека доведоа 

до промена на очекуваните изборни резултати во САД170. Овој проблем добива на 

сериозност во контекст на социјалните мрежи и потребата за заштита на личните 

податоци и приватноста наспроти слободата на искажување. Злоупотребата на 

социјалните медиуми во контекстот на радикализацијата исто така е горлив 

проблем: регрутирањето во западните земји од боиштата на ИСИС често е токму 

преку социјалните мрежи171. Телеграм, еден од популарните социјални канали за 

комуникација беше на удар, кога се утврди дека токму терористички и криминални 

организации го користат токму затоа што ја гарантира приватноста на 

корисниците172.  

                                                             
168 ENISA (2018) STRENGTHENING NETWORK & INFORMATION SECURITY & PROTECTING 
AGAINST ONLINE DISINFORMATION (“FAKE NEWS”) достапно на 
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/ 
169 Press Release, (2018) White House. "Mccaul On House Passage Of Eight Bills To Protect The 
Homeland". Congressman Michael Mccaul, достапно на https://mccaul.house.gov/media-center/press-
releases/mccaul-on-house-passage-of-eight-bills-to-protect-the-homeland. 
170  Sallyann Nicholls, (2018) "Could New EU Data Protection Law Have Stopped The Cambridge Analytica 
Scandal?", Euronews, достапно на https://www.euronews.com/2018/04/11/could-eu-s-new-data-
protection-law-have-stopped-cambridge-analytica-scandal-. 
171 Newscomau, 2018. "How British Model Was Seduced By ISIS Terrorists" достапно на 
https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/true-stories/british-model-kimberley-miners-reveals-how-she-
went-from-having-a-normal-life-to-nearly-becoming-a-jihadi-bride/news-
story/fb79a397fda88a0d6af3d3e9dc924e76. 
172 Tan, Rebecca. (2017)"Russia Wants To Stop Terrorists By Banning Their App Of Choice. Good Luck.". 
Vox, достапно на https://www.vox.com/world/2017/6/30/15886506/terrorism-isis-telegram-social-media-
russia-pavel-durov-twitter 



 Во истиот контекст е многу тешко да се определи каде завршува слободата 

на говор, а каде започнува говорот на омраза, и многу тешко се следи истиот.  

 Неодамна, Европскиот суд за човекови права во својата пресуда во случајот 

на Бенедик против Словенија173, се изјасни дека имало повреда на член 8 (право 

на почитување на приватниот и семејниот живот) во врска со неуспехот на 

словенечката полиција да добие судски налог пред пристап до претплатничките 

информации поврзани со динамичка IP адреса.  Поточно, според Судот, законската 

одредба што ја користела словенечката полиција за пристап до претплатничките 

информации поврзани со динамична IP адреса без претходно да се добие судски 

налог не го исполнил стандардот на Конвенцијата за „да биде во согласност со 

законот“. Во врска со фактите на случајот, Во 2006 година, швајцарската полиција 

ги информираше словенечките органи за спроведување на законот за динамичка IP 

адреса која се користеше во една мрежа за споделување на датотеки меѓу себе и 

беше поврзана со споделувањето на детска сексуална злоупотреба. Во август 2006 

година, словенечката полиција, без претходно да добие судска наредба, побара од 

Словенечкиот интернет-провајдер (ISP) да открие податоци за корисникот на кого 

погоре наведената IP адреса била доделена во 1.28 часот изутрина на 20 февруари 

2006 година. Барањето на полицијата било засновано на членот 149б од Законот 

за кривична постапка, според кој „операторите на електронски комуникациски 

мрежи биле обврзани да ги откриваат информациите на полицијата за 

сопствениците или корисниците на одредени средства за комуникација чии детали 

не беа достапни во релевантниот директориум“. По ова барање, интернет 

провајдерот доставил до полицијата името и адресата на таткото на жалителот, кој 

бил претплатник на интернет услугата во врска со соодветната IP адреса. Во 

декември 2006 година, полицијата добила судски налог со кој барала интернет 

провајдерот да ги обелодени личните податоци на претплатникот и податоците за 

сообраќајот поврзани со релевантната IP адреса. По извршениот претрес на 

семејната куќа на жалителот, полицијата го посочи жалителот - а не неговиот татко 

                                                             
173 Европски суд за човекови права (2018) CASE OF BENEDIK v. SLOVENIA 
(Application no. 62357/14) достапно на https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-
182455%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2262357/14%22]}
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- како осомничен. Жалителот, г. Бенедик, бил формално ставен под истрага. И 

покрај тоа што негирал дека сторил кривично дело и тврдејќи дека не бил свесен за 

содржината на предметните досиеја, жалителот бил осуден за прикажување, 

производство, поседување и дистрибуција на материјал за сексуална злоупотреба 

на деца. Откако бил осуден, г. Бенедик неуспешно се обратил до Апелациониот суд 

во Љубљана, Врховниот суд и Уставниот суд. Жалителот навел во текот на 

домашните постапки дека доказите за неговиот идентитет биле добиени 

незаконски, бидејќи властите не успеале да добијат судски налог пред да побараат 

информации за претплатници поврзани со динамичната IP адреса за која станува 

збор од интернет провајдерот. Овој случај отвора една поинаква димензија во 

проблематиката на регулирање на специфичните сектори од критичната 

инфраструктура. 

 

 5.2.2 Критичната инфраструктура во контекст на казнено-правната материја 

 

 Во поглед на казнено правната односно кривичната материја, многу е важно 

дејствијата насочени кон критичната инфраструктура да бидат инкриминирани.  

 При изготвување на измени во кривичното законодавство насочени кон 

критичната инфраструктура треба да се земат предвид важни фактори за нивниот 

опсег на примена. Националните власти треба да обезбедат дека нивните кривични 

закони соодветно се однесуваат на различни сценарија како што се174: 

 - напад врз инфраструктура лоцирана на територијата на државата 

произведува значителни ефекти во друга држава. На пример, индустриски систем 

за контрола лоциран во Земјата А ја регулира испораката на гас во земјата Б. По 

манипулацијата, прекините се чувствуваат во Земјата Б, но не и во земјата А; 

 - по нападот врз сегмент на критична инфраструктура кој се наоѓа во земјата 

А, наводниот сторител наоѓа прибежиште во земјата Б. 

                                                             
174 Издание на ООН канцеларија за боба со тероризам, ООНСБ извршен директорат на канцеларија 
за борба со тероризам и Интерпол(2018) Заштита на критичната инфраструктура од терористички 
напади:Компендиум на добри практики достапно на https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-
120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf  
 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf


 Сите универзални договори ги обврзуваат земјите да ја утврдат својата 

екстратериторијална надлежност за дела извршени во странство во најмалку два 

случаи: кога делото е извршено од еден од нивните државјани (активен персонален 

принцип) - наводниот сторител се наоѓа на територијата на државата и не е 

екстрадиран во која било држава која бара екстрадиција за истото однесување (т.н. 

принцип „aut dedere aut judicare“175). Во други случаи, конвенциите за борба против 

тероризмот обезбедуваат опционални основи за јурисдикција, на пр. во случај на 

прекршоци сторени во странство против(принцип на пасивна легитимација). Некои 

дела се гонат и врз основа на реалниот заштитен принцип: такво е на пример 

кривичното дело фалсификување пари, без оглед на која држава ѝ припаѓа 

валутата. Кривично-правната теорија го познава и принципот на универзална 

јурисдикција, но истиот е ретко апликабилен во пракса. Националните власти треба 

да размислат за воведување на такви дополнителни основи и да одредат, за случаи 

или сектори на критична инфраструктура кои не се опфатени со важечката 

меѓународна правна рамка, соодветен опфат на инкриминирано однесување 

поврзано со критичната инфраструктура. 

 Од практиката на државите можат да се издвојат три главни трендови за 

инкриминација на дела поврзани со критичната инфраструктура176: 

 i) криминализирање на однесување поврзано со специфични видови 

инфраструктура (секторски пристап); 

 ii) криминализирање на однесувањето против КИ генерално (меѓусекторски 

пристап); 

 iii) да се потпира на специфично кривично законодавство кое не ја адресира 

директно критичната инфраструктура(индиректен пристап). 

 Инкриминацијата има за цел пред сè да има ефект на одвраќање кон 

потенцијални идни сторители, а кој начин на имплементација е посоодветен зависи 

                                                             
175 International Law Commission (2014) Final Report: The obligation to extradite or prosecute (aut dedere 
aut judicare) достапно на http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/reports/7_6_2014.pdf 
176 Издание на ООН канцеларија за боба со тероризам, ООНСБ извршен директорат на канцеларија 
за борба со тероризам и Интерпол(2018) Заштита на критичната инфраструктура од терористички 
напади:Компендиум на добри практики достапно на https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-
120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf  
 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf
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од соодветната правна традиција. Во секој случај, за да се овозможи меѓународна 

помош во кривичната материја, неопходно е делото да е инкриминирано во 

националните законодавства на засегнатите земји. Во исто време, способноста на 

поединечните земји ефикасно да ги гони престапниците често ќе зависи од 

ефективноста на постојните меѓународни канали за соработка во спроведување на 

законот, предавањето на бегалците и размената на докази. Од особена важност, 

земјите што имаат намера да ја максимизираат заштитата на нивната критична 

инфраструктура од кривичен аспект треба да ја имаат предвид улогата на 

универзалните инструменти за борба против тероризмот во обезбедувањето 

правни основи за екстрадиција и меѓусебна правна помош, или во дополнение или 

во отсуство на билатерални или регионални договори за овој ефект. 

 

 5.2.3 Критичната инфраструктура во контекст на граѓанско-правната материја 

 

 Во најголема мера критичната инфраструктура насекаде во светот е во 

приватна сопственост. Ова не беше тренд се до крајот на минатиот век, особено не 

во земјите од источниот блок кои со концептот на приватна сопственост се запознаа 

со прифаќањето на демократските промени и капитализмот. Тој тренд на 

приватизација доведе и до приватизација на безбедноста, специфична улога на 

приватното обезбедување, потреба од градење на јавно-приватни партнерства и 

специфична повластена позиција за странските директни инвестиции. Сите тие 

процеси доведоа до потреба од проширување на безбедносниот периметар. 

 Управувањето со јавните средства е уште потешко во контекст на 

европскиот заеднички пазар. Густината и транснационалниот карактер на многу 

европски критични инфраструктури и меѓузависноста на граничната безбедност, 

транспортот и другите прекугранични инфраструктури ги зголемија можностите за 

повеќеслојна кризи. Дерегулацијата во енергетските и телекомуникациските 

индустрии, исто така, придонесе за зголемување на бројот на оператори кои 

поседуваат имот во повеќе од една европска земја177. Фузирањето на оваа 

                                                             
177Alain Esterle, Hanno Rack and Burkard Schmitt, Information Security. A New Challenge for the EU, 
Chaillot Paper 76 (Paris: Institute for Security Studies 2005) p.54. 



ситуација, зголемената економска интеграција, слободата на движење и 

географијата на Европа178 се фактори кои ќе го зголемат влијанието на големите 

терористички инциденти, особено ако тие вклучуваат радиоактивни материјали. 

Исто така, променети се и регионалните контексти. Европската Унија со 

Лисабонскиот договор доби подобро дефиниран субјективитет и пошироки 

надлежности. Поради процесите на либерализација, дерегулација и приватизација 

на европските национални економски пазари, не е секогаш јасно кои се клучните 

оператори за одредени инфраструктури, а фрагментираната и дифузна 

сопственост значи дека холистичките политики во оваа област бараат вклучување 

на голем број јавни и приватни актери.  

 Заштитата на сопственоста и концесионерските права се исклучително 

важни за интересот на бизнис секторот да се вклучи во определени критични 

сектори, како што е енергетскиот179. 

 

 5.3 Критичната инфраструктура во контекст Ius ad bellum 

 

 Во контекст на ius ad bellum, член 51 од Повелбата на ОН го прави 

„вооружениот напад“ услов за остварување на правото на самоодбрана. Правото 

на самоодбрана Повелбата го третира како „вродено право“ и реакција на напад од 

друга држава. Како што споменавме, во контекст на 9/11, истото беше активирано 

кон недржавен актер. Затоа, важно е дополнително да се испита од случај до случај 

што се може да конституира вооружен напад еквивалент на војна, и кој може да го 

изведе.  

 Во пресудата за воените и паравоените активности во и против случајот 

Никарагва (Никарагва против Соединетите Американски Држави180) Меѓународниот 

суд на правдата (МСП), најде дека дефиницијата за „вооружен напад“, кој, ако се 

                                                             
178Mirjam Dittrich, Facing the Global Terrorist Threat: A European Response, Working Paper 14 (Brussels: 
EPC 2005) p.23 
179 Повеќе во Стратегијата за развој на енергетскиот сектор на РМ (2008-2020) на МАНУ достапна 
на http://www.gec.mk/EE%20vo%20Makedonija/Strategija%20MANU.pdf 
180 ICJ (1986) CASE CONCERNING MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST 
NICARAGUA (NICARAGUA v. UNITED STATES OF AMERICA) достапно на https://www.icj-
cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf 
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утврди дека постои, го овластува користењето на „вродено право“ на самоодбрана, 

не е даден во Повелбата на Обединетите нации и не е дел од договорното право“. 

Изјавата беше една алка во синџирот на аргументи кои Судот ги користел за да 

покаже дека чл. 51 Повелбата на ООН, всушност, се однесуваше на претходно 

постоечкото меѓународно право, и дека Обичајното право ја одредува содржината 

на терминот „вооружен напад". Иако Судот нагласи дека „областите што се 

регулирани со двата извори на правото [т.е. Повелбата и обичајното право] не се 

преклопуваат соодветно, а правилата немаат иста содржина, сепак потврди 

понатаму во пресудата дека „сега се чини дека е општ договор за природата на 

актите што можат да се третираат како конституирање на вооружен напад" Во 

истата пресуда МСП истакна дека „ќе биде неопходно да се разликуваат најтешките 

форми на употребата на сила (оние што претставуваат вооружен напад) од други 

помалку сериозни форми“. Како пример за употреба на сила која нема да биде од 

„обем и ефекти“ за да се конституирана она што се нарекува вооружен напад, судот 

истакна дека „само погранични инциденти“ ја немаат потребната тежина да се 

сметаат за вооружени напади181. Сепак, Судот не ги повлекува линиите за тоа што 

може да биде вооружен напад на многу конкретен начин; Напротив, тоа како што 

може да се заклучи од случајот со нафтените платформи, прагот е флексибилен, и 

зависи од специфичноста на околностите на секој случај182. Oдлуките на МСП во 

случајот на вооружени активности во Никарагва и уште повеќе во случајот со 

нафтените платформи може да се толкуваат и како имплицитна доктрина за 

„акумулација на настани„. Во овој контекст, се тврди дека инцидентите што само по 

себе би претставувале „помалку тешка употреба на сила“, кога станувале дел од 

синџирот на настани, може квалитативно да се трансформираат во „вооружен 

напад“ кој го поттикнува правото на самоодбрана183. Иан Браунли, реномиран 

професор по меѓународно право, исто така пишува дека „употребата на сила мора 

                                                             
181 Eritrea-Ethiopia Claims Commission,(2005) Jus ad Bellum (Partial Award) достапно на 
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVI/457-469.pdf 
182 ICJ (1996) CASE CONCERNING OIL PLATFORMS (Islamic Republic of Iran v. United States of 
America) достапно на https://www.icj-cij.org/en/case/90/judgments 
183 Ruys, Tom (2010) ‘”Armed Attack” and Article 51 of the UN Charter’ (Cambridge University Press) 



да достигне определен степен на сериозност, за да може да се смета за вооружен 

напад“184.  

 Со цел да ја олесни категоризацијата дали определена агресивна активност 

го достигнала потребниот степен за да конституира „вооружен напад“, професорот 

Шмит се обидел да воспостави определени критериуми. Со цел да претставува 

„вооружен напад“, актот е неопходно да биде: 

 1) сериозен: последици што вклучуваат физичка штета на поединци или имот 

ќе бидат само проста употреба на сила. Оние што генерираат само мали 

непријатности или провокација нема да потпаднат под тој критериум. Помеѓу 

екстремите, колку повеќе последици влијаат на критичните национални интереси, 

толку повеќе ќе контрибуираат една (сајбер) операција да се третира како употреба 

на сила. Во овој контекст, степенот, опсегот и траењето на последиците ќе има 

значајна улога во оценувањето на нивната сериозност. 

 2) непосреден: колку побрзо се манифестираат последиците, толку помалку 

државите имаат можност да пристапат кон ненасилни методи; затоа, тие заземаат 

поголема загриженост како непосредни последици од оние што се одложуваат или 

се градат бавно со текот на времето; 

 3) директен: дистанцата помеѓу првичниот чин и последиците, или 

каузалната врска во вооружени дејства; 

 4) инвазивен, или да поседува способност за пенетрација. На пример, иако 

многу инвазивна, шпионажата не претставува употреба на сила (или вооружен 

напад) според меѓународното право; 

 5) мерлив: колку повеќе квантифицираат и идентификуваат збир на 

последици, толку повеќе интересот на државата ќе се смета за погоден. Од една 

страна, меѓународното право не ја смета економската принуда како употреба на 

сила иако може да предизвика значајно страдање; 

 6) пресумптивно легитимен: со сиот ризик ова да биде третирано како 

преголема симплификација, меѓународното право е генерално прохибитивно во 

својата природа. Со други зборови, актите што не се забранети се дозволени; На 

пример, широко е прифатено дека меѓународното право со кое се регулира 

                                                             
184 Brownlie, Ian (1991)“ International Law and the Use of Force between States “(Oxford University Press)  
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употребата на сила не ја забранува пропагандата, психолошката војна или 

шпионажата. До степен до кој таквите активности се спроведуваат во рамките на 

(сајбер) операции, тие се претпоставувачки легитимни; 

 7) атрибутивен: колку е поблиску врската помеѓу државата и операциите, 

тогаш поверојатно е дека другите држави ќе бидат наклонети да ги карактеризираат 

како употреба на сила, и поголем ризик за меѓународната стабилност“185. 

 МСП во случајот „босански геноцид“ призна дека дури и иако го усвои 

ефективниот контролен тест со цел да се воспостави меѓународна одговорност на 

државите, целокупниот контролен тест може исто така да се искористи за да се 

квалификува конфликт. Така, ако може да се утврди дека групата е де факто орган 

или под целосна контрола на една држава, таа група може да биде причина да се 

активира примената на МХП186.  

 Додека ситуацијата за тоа што може да конституира вооружен напад е 

поприлично јасна во контекст на односите помеѓу државите, следниот предизвик е 

атрибуцијата доколку истиот доаѓа од недржавен актер. Нацрт-правилата за 

одговорност на државите даваат доволно насоки за тоа кога може да се смета дека 

постои одговорност на државите. За разлика од тие две ситуации, МСП е многу 

повнимателен во поглед на заканите од недржавни актери кои не може да се 

атрибуираат кон определена држава. Така, на пример, на аргументот на Израел 

дека ѕидот на окупираните палестински територии е изграден заради самоодбрана, 

аргументот на Судот е дека член 51 ја предводува самоодбраната од вооружен 

напад исклучиво кон друга држава, заради што го отфрла аргументот на државата. 

На прашањето за самоодбрана од недржавни актери се осврнува истакнатиот 

меѓународен правник Бруно Шима во својство на судија на МСП, во издвоеното 

мислење во спорот помеѓу Уганда и ДР Конго187. Тој смета дека таквото 

                                                             
185 Schmitt, Michael N.(2011) “Cyber Operations and the Jus Ad Bellum Revised”, Vol. 56 Villanova Law 
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186 ICJ (1996) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
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187 ICJ (2005) Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda, 
separate opinion of judge Simma, достапно на https://www.icj-cij.org/files/case-related/116/116-
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рестриктивно читање на членот 51 би можело да се одрази државата, односно 

преовладувачкото толкување на меѓународното право за самоодбрана долго 

време. Уште еден судија на МСП во истиот случај се јавува со издвоено мислење 

на кое Шима давa поддршка. Се работи за судијата Кооимјанс188 кој укажува на 

фактот дека речиси целосно отсуство на владина контрола во целина или на дел 

од територијата на одредени држави за жал стана феномен познат како 

меѓународен тероризам. Ако вооружените напади ги вршат нерегуларни сили од 

таква територија против соседна држава, овие активности сè уште се вооружени 

напади иако тие не можат да се припишат на територијалната држава, и би било 

неразумно да го негираат правото на самоодбрана на нападнатата држава. 

 Таков беше случајот со 9/11. Нападот на Ал Каеда врз САД го активираше 

правото на самоодбрана и се третираше како еквивалент на војна, а беше 

реализиран преку критичната инфраструктура189: прво, преку киднапирање и 

пренасочување на авионите, а второ, нивното насочување кон објекти што се дел 

од системот на витални функции на државата (Светскиот трговски центар и 

Пентагон). Резолуциите на СБ 1368 и 1373 ја потврдија можноста за активирање на 

самоодбраната против недржавен актер. Резолуциите на СБ се исто така 

формален извор на право, така што и тој дел од прашањето за дозволеноста на 

употребата на сила во самоодбрана може да се затвори со заклучок дека член 51 

од Повелбата не го ограничува правото на самоодбрана само кон напади кои 

доаѓаат од други држави. Доколку прагот е задоволен, се активира ius ad bellum- а 

доколку не е задоволен, ќе остане да се разгледува во рамките на ius contra bellum 

и да се третира како криминален акт. 

 Втора претпоставка на која треба да се одговори по утврдувањето дека 

употребата на сила е дозволена, односно ius ad bellum е апликабилно, е таа да 

                                                             
188ICJ (2005) Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda, 
separate opinion of judge Koojimans достапно на http://iusgentium.ufsc.br/wp-content/uploads/2017/03/7-
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толку моќни ефекти на евентуален напад, а доменот на кривичното законодавство не е во можност 
да даде соодветен одговор.  
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биде пропорционална и неопходна. Во ситуација кога е применлив корпусот ius 

in bellum, таа треба да отстрани не само непосредната туку и идната закана, но и 

со неа да се постигне значителна воена предност, бидејќи меѓународното 

хуманитарно право во тој случај е lex speciallis. Во сите други ситуации, било да е 

ius contra bellum или ius post bellum, силата која ќе се употреби мора да биде 

пропорционална само на непосредната закана. Високиот експертски панел, 

назначен од генералниот секретар на ОН, Кофи Анан, за да ги испита реформите 

на ОН, откако го наведе „рестриктивниот“ јазик од член 51, зазеде јасен став за ова 

прашање кога напиша: „Меѓутоа, загрозената држава, според долго воспоставувано 

меѓународно право, може да преземе воена акција сè додека загрозениот напад е 

неизбежен, нема други средства да го отстранат, и акцијата е пропорционална“190. 

 Комбинирано со злоупотребата на сајбер-просторот, во свет на лажни вести и 

хибридни војни, исклучително тешко е да се процени која закана е непосредна и 

дали нема да биде предоцна ако се чека да стане непосредна. Легалноста на 

силата што се користи во самоодбрана зависи, меѓу другото, од неопходноста и 

пропорционалноста. Неопходноста обично се цени во поглед на тоа дали би биле 

ефикасни други ненасилни мерки, додека пропорционалноста ја проценува 

употребената сила. Антонио Касесе тврди дека употребената сила мора да се 

процени и во контекст на легитимните цели и во контекст на нападот на кој се 

реагира191. Јорам Динстејн сугерира дека „можеби е најдобро да се разгледа 

барањето за пропорционалност во делот на самоодбрана како стандард на 

разумност во одговор на сила против контрасила“192. Меѓутоа, терминот 

неопходност се користи и за да се процени дали употребената сила била 

неопходни за да се постигнат легитимни цели на самоодбрана. Кога се користи во 

оваа смисла постои очигледен афинитет помеѓу потребата и пропорционалноста. 

                                                             
190 UN(2004) A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the High-level Panel on Threats, 
Challenges and Change, UN Doc A/59/565, достапно на 
www2.ohchr.org/English/bodies/hrcouncil/docs/gaA.59.565_En.pdf (last accessed 9 Feb. 2011) (emphasis 
in original text). 
191 Cassese, Antonio.(2005) International Law. 2nd ed. Reprint, Oxford Univ Press 
192 Dinstein, Yoram (2012) War, Aggression And Self-Defence. Reprint, Cambridge: Cambridge University 
Press 



Употребената сила може да биде пропорционална само кога е неопходна за 

постигнување на легитимните цели. 

 

 5.4 Критичната инфраструктура во контекст Ius in bello 

 

 Откако ќе се „активира“ ius ad bellum, се применува ius in bello. Сите дејствија 

на државата која што го остварува своето право на употреба на сила во 

самоодбрана мора да се усогласат со ius in bello. Дури и ако самиот напад бил 

противправен, односно спротивен на ius ad bellum, тоа не ја дерогира обврската за 

примена на ius in bello, или сет на правни правила, принципи и стандарди кои се 

апликабилни во вооружен конфликт. Кога се работи за меѓународен вооружен 

конфликт или негов еквивалент апликабилен е поширок сет на правила отколку кај 

немеѓународните или внатрешните вооружени конфликти, кои ги адресира 

заедничкиот член 3 од конвенциите и вториот протокол. Применливоста на 

Женевските конвенции и протоколи не зависи од тоа дали употребата на сила 

против друга држава е дозволена или не. Соодветно на тоа, несогласноста со jus 

ad bellum не ја менува квалификацијата на ситуацијата како вооружен конфликт. 

Сепак, вреди да се спомне дека Женевските конвенции не беа наменети за 

недржавни актери, а поголем проблем е токму недржавните актери да се одвратат 

од нападите на критичната инфраструктура. Сепак, тоа не значи дека правната 

заштита изостанува. Делумно преку норми кои директно адресираат де факто 

критична инфраструктура, а делумно преку метод на аналогија, критичната 

инфраструктура во контекстот ius in bello е предмет на заштита по повеќе основи. 

Низа одредби од договорното право и обичајното право ги штитат цивилните 

објекти од суштествено значење, во предели каде има активен вооружен судир или 

де факто окупација. Сепак, фактичката ситуација тешко се усогласува со правната, 

бидејќи нападите на критичната инфраструктура овозможуваат мултиплицирање 

на ефектите кои терористите сакаат да ги постигнат, наметнувајќи ја девизата дека 

никој не е безбеден од нив. Апликабилноста на МХП, Меѓународниот комитет на 

Црвениот Крст ја оценува како соодветна за сите ситуации кои ќе достигнат 



121 
 

„соодветен сериозен степен на насилство“193, избегнувајќи да го специфицира 

изворот на заканата. Случајот е таков бидејќи меѓународното хуманитарно право 

разликува два типа на вооружени конфликти, имено: меѓународни вооружени 

конфликти, помеѓу две или повеќе спротиставени држави, и немеѓународни 

вооружени конфликти, меѓу владините сили и вооружени групи, или само помеѓу 

такви групи. Тоа не ја препознава ни „критичната инфраструктура“ под таков назив, 

но ја третира на повеќе начини. Како прво, Ius in bello правилата прават јасна 

дистинкција помеѓу цивилните и воените објекти. Цивилните објекти се предмет на 

посебна заштита. Впрочем, целата нормативна рамка за ius in bello се пресретнува 

во апликабилноста на четирите основни принципи: пропорционалност, хуманост, 

дистинкција и неопходност (или воена потреба). Oвие принципи не се засноваат 

на посебен извор на меѓународно право, туку на договори, обичаи и општи 

принципи на правото. Од една страна, тие можат и често мора да бидат изведени 

од постојните правила, изразувајќи ја суштината и значењето на правилата. Од 

друга страна, тие ги инспирираат постоечките правила, ги поддржуваат, ги прават 

разбирливи и мора да бидат земени предвид кога ги толкуваат194. Посебно важна е 

Мартенсовата клаузула, која пропишува дека во случаите што не се опфатени со 

договорите (и традиционалното обичајно меѓународно право) „цивилите и борците 

остануваат под заштитата и авторитетот на принципите на меѓународното право 

што произлегуваат од воспоставениот обичај, од принципите на човештвото и од 

диктатот на јавната свест“. 

 Принципот на дистинкција започнува со дистинкција помеѓу цивилите и 

борците беше за прв пат изложен во Декларацијата од Санкт Петербург, во која се 

вели дека „единствениот легитимен објект кој државите треба да го постигнат за 

време на војната е да ги ослабат воените сили на непријателот“. Хашките 

регулативи како такви не наведуваат дека треба да се направи разлика меѓу 

цивилите и борците, но членот 25, со кој се забранува „нападот или 

                                                             
193ICRC (2015) 32nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE RED CROSS AND RED CRESCENT 
Geneva, Switzerland 8-10 December 2015 International humanitarian law and the challenges of 
contemporary armed conflicts, Report 
194 Веб-страница на Меѓународен Комитет на Црвен крст, дата-база на случаи, фундамнети на МХП 
https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d_iii 
 

https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d_iii


бомбардирањето со какви било средства на градовите, селата, живеалиштата или 

зградите кои се небранети“, е врз основа на овој принцип. Принципот на дистинкција 

сега е кодифициран во членовите 48, 51 (2) и 52 (2) од Дополнителниот протокол I, 

на кои не се направени никакви резерви195. 

 Посебно важна е Мартенсовата клаузула, која пропишува дека во случаите 

што не се опфатени со договорите (и традиционалното обичајно меѓународно 

право) „цивилите и борците остануваат под заштитата и авторитетот на принципите 

на меѓународното право што произлегуваат од воспоставениот обичај, од 

принципите на човештвото и од диктатот на јавната свест“196. 

 Принципот на дистинкција започнува со дистинкција помеѓу цивилите и 

борците. Беше за прв пат изложен во Декларацијата од Санкт Петербург197, во која 

се вели дека „единствениот легитимен објект кој државите треба да го постигнат за 

време на војната е да ги ослабат воените сили на непријателот“. Хашките 

регулативи како такви не наведуваат дека треба да се направи разлика меѓу 

цивилите и борците, но членот 25 со кој се забранува „нападот или 

бомбардирањето со какви било средства на градовите, селата, живеалиштата или 

зградите кои се небранети“198, е врз основа на овој принцип. Принципот на 

дистинкција сега е кодифициран во членовите 48, 51 (2) и 52 (2) од Дополнителниот 

протокол I199, на кој не се направени никакви резерви200 и има третман на обичајно 

право. 

 На пример, постои генерална согласност дека фабриките за оружје, па дури 

и индустриите за екстракција кои обезбедуваат суровини за такви фабрики се воени 

цели, бидејќи тие служат на војската, иако индиректно.  

                                                             
195 МКЦК (1977) Дополнителниот протокол кон Женевските конвенции од 12 август 1949 година 
196 За прв пат се појавува во Хашка конвенција од 1899, достапна на 
https://archive.org/details/hagueconventions00inteuoft 
197Меѓународен договор од 1868 потпишан во Санкт Петерсбург. Целосното име е Declaration 
Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight и е достапна 
на https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/3c02baf088a50f61c12563cd002d663b?OpenDocument 
198 Четврта Хашка конвенција од 1907 достапна на https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/195-
200035?OpenDocument 
199 Прв дополнителен протокол кон Женевските конвенции достапен на https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/470 
200 Меѓународен комитет на Црвен крст, дата-база на обичајно право, правило 1 достапна на 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1 
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 Второ, уништувањето, заземањето или неутрализацијата на објектот мора да 

понуди одредена воена предност за напаѓачката страна. Според декларациите за 

разбирање направени од некои држави, воената предност што се очекува од 

нападот се однесува на предноста предвидена од нападот како целина, не само од 

изолирани или одредени делови од нападот. Не се сметаат директните врски со 

конкретни борбени операции. Нападот како целина, сепак, мора да биде конечен 

настан, а не да се меша со целата војна201. Она што се смета е дека акцијата и 

предноста треба да бидат „воени“; политичката цел на победата може да се 

постигне преку насилство само со употреба на насилство врз воените цели, 

односно со ослабување на воениот потенцијал на непријателот. Преку 

карактеризирање на придонесот како „ефективен“ и предноста како „дефинитивна“, 

се обидува да се избегне премногу широко толкување на она што претставува 

воена цел. Сепак, конкретните практични импликации на тие термини се предмет 

на контроверзии. Двата критериума мора да бидат исполнети „во околностите што 

владеат во тоа време“. Без ова ограничување на фактичката состојба, принципот 

на дистинкција би бил неважечки, бидејќи секој предмет би можел да апстрактно, 

по можни идни случувања, на пример, доколку ги употребиле непријателските 

трупи, да станат воена цел. Покрај тоа, МХП доделува на некои објекти, посебна 

заштита. Покрај општата заштита што им е дадена како цивилен објект, посебна 

заштита значи дека овие предмети не смеат да се користат во воени цели од страна 

на оние што ги контролираат и, според тоа, никогаш не треба да станат воени цели 

под двостран тест за дефинирање на воените цели.  Второ, дури и ако тие го 

исполнуваат тестот и ефикасно се користат за воени цели, специјално заштитените 

објекти можат да бидат нападнати само под ограничени околности и по 

дополнителни мерки на претпазливост. За секоја категорија, посебните правила за 

овие се различни. Посебни заштитени објекти вклучуваат: културни објекти; објекти 

неопходни за опстанок на цивилното население, како што се вода и системи за 

водоснабдување; работи и инсталации што содржат опасни сили (на пример, брани, 

насипи и станици за производство на електрична енергија). Нападите против 

воените цели лоцирани во близина на таквите инсталации, исто така, се забранети 

                                                             
201 Меѓународен комитет на Црвениот крст, дата-база на обичајни правила и дата-база на документи 



кога се цени дека ќе предизвикаат доволно штета за да го загрозат цивилното 

население (посебната заштита на овие работи и инсталации престанува само под 

ограничени околности). Медицинската опрема (вклучувајќи транспорт што се 

користи за медицински цели) исто така им припаѓа на специјално заштитени објекти 

против кои е забранет напад. 

 Принципот на дистинкција се однесува и на употребата на средства и методи 

на војување - односно, не смеат да се користат средства и методи на војување кои 

имаат неограничен ефект. Комбиниран со принципот на хуманост, тоа значи и дека 

методите и средствата за војување исто така не смеат да се користат во насока на 

предизвикување на дополнително страдање. За недискриминирачки ефекти во 

контекст на критичната инфраструктура, се смета на пример уништувањето на 

браната Huayuankow и труењето на водата од страна на кинеската армија за време 

на јапонската инвазија. Труењето на водата е предмет на посебна забрана која 

датира уште од Либеровиот кодекс од 1863 и се преминувал во американската 

граѓанска војна202.  

 Посебна заштита им е дадена и на средствата неопходни за опстанок на 

цивилното население и нивното уништување е забрането преку член 54 од првиот 

и член 14 од Вториот дополнителен протокол203. 

 Дополнителни протоколи I и II ги даваат следните примери на предмети 

неопходни за опстанокот на цивилното население: прехранбени производи, 

земјоделски површини за производство на прехранбени производи, култури, 

добиток, инсталации за вода за пиење и набавки и работи за наводнување. Оваа 

листа на примери не е сеопфатна, како што е наведено во зборовите „како што се“ 

во релевантните одредби. Во текот на преговорите за елементите на кривични дела 

за Меѓународниот кривичен суд, беше прифатено дека вообичаеното значење на 

зборот „глад" го опфаќа не само порестриктивното значење на гладувањето како 

убивање со лишување од вода и храна, туку и поопшто значењето на лишувањето 

или недоволното снабдување на некоја суштинска стока, на нешто неопходно за 

                                                             
202 Либеров кодекс од 1863, достапно на https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/110 
203 Втор дополнителен протокол кон Женевските конвенции (1977) достапен на https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/475 
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опстанок. Како резултат на тоа, други примери кои беа споменати во текот на тие 

преговори ги вклучуваа неопходните предмети, како што се лекови и, во некои 

случаи, ќебиња204. Важно е да се истакне во овој поглед дека и двата дополнителни 

протоколи ги сметаат прехранбените и медицинските помагала како суштествени 

за опстанокот на цивилното население, додека дополнителниот протокол I, исто 

така, споменува облека, постелнина и средства за живеење205. 

 Што се однесува на „предметите и инсталациите кои можат да ослободат 

опасна сила“ тие не може да бидат нападнати, дури и кога се воени цели, доколку 

таквиот напад може да предизвика ослободување на опасни сили и 

последователни загуби меѓу цивилното население, во согласност со член 56 од 

првиот дополнителен протокол. Оваа посебна заштита од напад престанува во 

одредени конкретни околности. Забранeти се репресалии се против нив. Работи и 

инсталации што содржат опасни сили мора секогаш да имаат соодветен 

карактеристичен знак206. 

 На ниво на обичајно право е издвоено правилото дека „Посебна грижа мора 

да се преземе ако се нападнат дела и инсталации кои содржат опасни сили, имено 

брани, насипи и нуклеарни електрични централи и други инсталации лоцирани на 

или во нивна близина, со цел да се избегне ослободување на опасни сили и 

последователни сериозни загуби меѓу цивилното население207.“ Истото е 

стипулирано во член 52 на првиот дополнителен протокол и член 15 на вториот 

дополнителен протокол. 

По ратификацијата на Дополнителниот протокол I, Франција и Обединетото 

Кралство изјавија дека не можат да дадат „апсолутна“ заштита на објектите и 

инсталациите што содржат опасни сили, кои се воени цели. Тие признаваат, сепак, 

специјална опасност инхерентна на каков било напад против објекти и инсталации 

кои содржат опасни сили бидејќи тие бараат, преземање на секакви „неопходни“ и 
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https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule42 

javascript:__doPostBack('SidebarPredefinedSearches$lstSearches$SidebarPredefinedSearches_1949%20Geneva%20Conventions','')


„наменски“ мерки на претпазливост кои се преземаат во вонредна ситуација кога 

таквите објекти и инсталации треба да бидат нападнати, со цел да се избегнат 

тешки инцидентни загуби меѓу цивилното население. Колумбиската влада на 

сличен начин ја изрази потребата за ограничување и претпазливост во 

соопштението во врска со нападот од страна на владините сили на брана со цел да 

се отстранат герилци208. Израел и САД истакнуваат дека тестот за 

пропорционалност е важен за оценување на законитоста на нападот врз објекти и 

инсталации што содржат опасни сили, кои се воени цели. Додека проценката 

според принципот на пропорционалност мора да се изврши од случај до случај, 

оваа позиција подеднакво ја рефлектира чувствителноста на тешките загуби што 

може да настанат кај цивилното население кога опасните сили на таквите работи и 

инсталации се ослободуваат.  

 Се чини дека нападите би можеле да се предвидат во ситуации кога тие се 

неопходни за да се добие важна воена предност, која не може да се добие на друг 

начин, и се преземаат сите неопходни мерки на претпазливост. Важноста на таква 

одлука, со оглед на висок ризик од сериозни инцидентни загуби, е илустрирана со 

позиција преземенa од страна на Обединетото Кралство и САД, според која одлука 

за напад на објект или инсталација кои содржат опасни сили мора да се донесе 

единствено на „високо ниво на команда“ и „на соодветно високо политичко ниво“. 

 Државната пракса не го гледа ова правило како еднострана обврска. 

Страната во чија сопственост или контрола е ваквиот објект или инсталација 

подеднакво има обврска да ја зачува или подобри заштитата на објектите и 

инсталациите кои содржат опасни сили со преземање на сите изводливи мерки на 

претпазливост против нападите: работите и инсталациите не треба да се користат 

во директна поддршка на воена акција; воените цели не треба да се лоцираат на 

или во близина на таквите работи и инсталации; и таквите работи и инсталации 

никогаш не треба да се користат за заштита на воените операции. Иако 

Дополнителните протоколи го ограничија ова правило на брани, насипи и нуклеарни 

станици за производство на електрична енергија, истото е применливо по принцип 

на аналогија во поширок контекст. Вклучувањето на други објекти и инсталации што 
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содржат опасни сили не можеа да се договорат на Дипломатската конференција 

која се водеше за усвојување на Дополнителните протоколи. Сепак, правилата 

треба подеднакво да се применуваат и на други инсталации, како што се хемиските 

постројки и рафинериите за нафта. Фактот дека нападите врз такви инсталации 

можат да предизвикаат сериозна штета на цивилното население и природната 

средина подразбира дека одлуката за напад на такви инсталации, во случај да 

станат воени цели, бара да се преземат сите неопходни мерки на претпазливост 

кога се напаѓаат209. 

 Посебна заштита им е дадена и на средствата неопходни за опстанок на 

цивилното население и нивното уништување е забрането преку член 54 од првиот 

и член 14 од вториот дополнителен протокол. 

 Дополнителни протоколи I и II ги даваат следните примери на предмети 

неопходни за опстанокот на цивилното население: прехранбени производи, 

земјоделски површини за производство на прехранбени производи, култури, 

добиток, инсталации за вода за пиење и набавки и работи за наводнување. Оваа 

листа на примери не е сеопфатна, како што е наведено во зборовите „како што се" 

во релевантните одредби. Во текот на преговорите за елементите на кривични дела 

за Меѓународниот кривичен суд, беше прифатено дека вообичаеното значење на 

зборот глад го опфаќа не само порестриктивното значење на гладувањето како 

убивање со лишување од вода и храна, туку и поопшто значењето на лишувањето 

или недоволното снабдување на некоја суштинска стока, на нешто неопходно за 

опстанок. Како резултат на тоа, други примери кои беа споменати во текот на тие 

преговори ги вклучуваа неопходните непродоволни предмети, како што се лекови 

и, во некои случаи, ќебиња. Важно е да се истакне во овој поглед дека и двата 

Дополнителни протоколи I и II ги сметаат прехранбените и медицинските помагала 

како суштествени за опстанокот на цивилното население, додека Дополнителниот 

протокол I исто така споменува облека, постелнина и средства за живеење210. 
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 Што се однесува на „предметите и инсталациите кои можат да ослободат 

опасна сила“, тие не може да бидат нападнати, дури и кога се воени цели, доколку 

таквиот напад може да предизвика ослободување на опасни сили и 

последователни загуби меѓу цивилното население, во согласност со член 56 од 

првиот дополнителен протокол. Оваа посебна заштита од напад престанува во 

одредени конкретни околности. Забранeти се репресалии се против нив. Работи и 

инсталации што содржат опасни сили мора секогаш да имаат соодветен 

карактеристичен знак. 

 На ниво на обичајно право е издвоено правилото дека „Посебна грижа мора 

да се преземе ако се нападнат дела и инсталации кои содржат опасни сили, имено 

брани, насипи и нуклеарни електрични централи и други инсталации лоцирани на 

или во нивна близина, со цел да се избегне ослободување на опасни сили и 

последователни сериозни загуби меѓу цивилното население“. Истото е стипулирано 

во член 52 на првиот дополнителен протокол и член 15 на вториот дополнителен 

протокол. 

 Се чини дека нападите би можеле да се предвидат во ситуации кога тие се 

неопходни за да се добие важна воена предност, која не може да се добие на друг 

начин, и се преземаат сите неопходни мерки на претпазливост. Важноста на таква 

одлука, со оглед на висок ризик од сериозни инцидентни загуби, е илустрирана со 

позиција преземенa од страна на Обединетото Кралство и САД, според која одлука 

за напад на објект или инсталација кои содржат опасни сили мора да се донесе 

единствено на „високо ниво на команда“ и „на соодветно високо политичко ниво“. 

 Уште една одредба која има статус на обичајно правило е член 57 став 3 од 

првиот дополнителен протокол, која бара доколку е возможно истата воена 

предност да се постигне на повеќе начини, да се избере оној кој е најмалку штетен 

по цивилното население. Судската пракса на Меѓународниот кривичен трибунал за 

поранешна Југославија, во случајот Купрешкиќ211 обезбедува понатамошни докази 

за вообичаената природа на ова правило и во меѓународни и немеѓународни 

вооружени конфликти. Во својата пресуда, Трибуналот сметал дека ова правило е 

вообичаено, бидејќи ги специфицирало и опфаќало општите постоечки норми. 
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Може да се тврди дека принципот на пропорционалност и обврската да се преземат 

сите изводливи мерки на претпазливост за да се избегне и во секој случај да се 

минимизираат цивилните жртви, повредите на цивили и оштетување на цивилни 

предмети, кои се вообичаени во меѓународни и немеѓународни вооружени 

конфликти, по природа бараат почитување на ова правило.  

 Посебна заштита уживаат болниците и медицинските возила. Женевските 

конвенции и нивните дополнителни протоколи ја вклучуваат обврската на државите 

да ги почитуваат и да ги заштитат здравствените установи, персоналот и 

транспортот доделени за медицински цели во сите околности. Овие заштитни 

мерки се неопходни за да се обезбеди ранетите и болните да можат да добијат 

медицинска нега. Здравствени установи, персонал и транспорт може да се 

идентификуваат со црвениот крст, црвената полумесечина или црвениот кристал. 

Тие не смеат да бидат нападнати, освен ако се користат да извршат непријателски 

дејствија и по соодветно издадено предупредување. Дополнително, СБ во својата 

Резолуција 2286 (2016)212 ги осуди нападите врз медицински објекти и персонал. 

 Денес постојат различни иницијативи, меѓу кои и таа за дигитална Женевска 

конвенција која би се базирала на следните принципи213: 

 1. нема да има таргетирање на хај-тек компаниите, приватниот сектор или 

критична инфраструктура; 

 2. на приватниот сектор треба да му се помага во напорите за откривање, 

задржување, одговор и закрепнување од сајбер-напади; 

 3. треба да се пријават слабости на системот наместо нивно складирање, 

продавање или експлоатирање; 

 4. треба воздржување при развојот на сајбер-оружје, и сите кои се развиени 

треба да бидат ограничени, прецизни во насочувањето фокус и да не бидат 

реупотребливи; 

 5. не треба да има пролиферација на сајбер-оружје; 
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 6. Оофанзивните операции треба да се ограничат и да се избегнуваат 

масовни и недискриминирачки сајбер-напади. 

 Сериозна иницијатива е изготвувањето на Талинскиот прирачник214 за 

правилата за примена на сила во сајбер-контекст. 

 

 5.5 Критичната инфраструктура во контекст Ius post bellum 

 

 Пo завршувањето на главните активни непријателства, следи транзицијата 

кон мир. Во тој контекст, како дел од правото ius in bello е и правото поврзано со 

окупацијата, како фактичка состојба. Правото поврзано со окупација е сo 

преплетување на речиси сите правни режими. Како што беше потврдено од страна 

на Меѓународниот суд на правдата во случајот околу Палестинскиот ѕид, важењето 

на меѓународното хуманитарно право не го исклучува важењето на меѓународното 

право за правата на човекот. Меѓународното хуманитарно право претставува lex 

specialis, што важи за време на вооружен конфликт. Тоа значи дека индивидуите 

уживаат двојна заштита, односно, според принципот lex specialis derogat legi generali 

секогаш кога хуманитарното право сугерира специфично правило за посебната 

ситуација што произлегува од конфликтот, тоа правило преовладува над другото 

правило, кое произлегува од заштитата обезбедена од правото за човекови права . 

Главна задача на окупациските сили е да ја осигураат заштитата и безбедноста на 

поредокот, а ова е посебен предизвик со оглед на фактот дека најчесто тие не се 

пријателски прифатени од локалното население, без оглед која е причината за 

нивното присуство. Сепак, примарна обврска им е да ги заштитат цивилите што 

живеат на својата територија, а се нашле под окупаторска власт против своја 

волја215. Тука се појавуваат повеќе ситуации, во зависност од тоа дали постои 

ефективна контрола на територијата и дали силите ќе оперираат по полициски или 

армиски модел, дали можеби се работи за хуманитарна интервенција и дали 
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оперира коалиција на држави или, пак, сили под покровителство на меѓународна 

организација. Во такви ситуации, најчесто веќе станува збор за ius post bellum. Во 

ius post bellum генерално се испреплетуваат правила ius in bello ius и contra bellum, 

а апликабилниот правен режим се добива преку примена на МХП, МППЧ, дел од 

националното законодавство кое важело пред избувнувањето на конфликтот. 

Употребата на сила е регулирана со мандатот на мисијата, доколку се работи за 

меѓународна мисија за изграба или одржување на мирот. Во одреден момент, 

заштитата ќе потпадне или под едниот или под другиот режим, односно под МХП 

или МППЧ. МСП изнел неколку констатации во случајот со изградбата на Ѕидот.216 

Првата констатација на Судот е дека окупацијата претставува фактичка состојба и 

дека правото околу окупација се применува автоматски штом оваа состојба биде 

воспоставена. Второ прашање би било: „Кое право се применува на окупирани 

територии и кои меѓународни стандарди треба да се имплементираат на окупирана 

територија?“ 

 Во Четвртата женевска конвенција, член 6, се прави јасна разлика помеѓу 

правилата што важат за време на воените дејствија што воделе до окупација како 

и за правилата што важат откако е воспоставена окупацијата. Во секој случај, 

правниот режим што се применува на окупираните територии е комплексен и е 

мешавина од националното законодавство што важело пред окупацијата, 

законодавството на окупаторот и меѓународното право. 

 Израел одбиваше да ги примени меѓународните инструменти за човекови 

права, на кои беше потписник, на окупираните палестински територии 

(Меѓународниот пакт за граѓански и политички права и Меѓународниот пакт за 

социјални, економски и културни права), со образложение дека тоа се инструменти 

што гарантираат заштита во време на мир, а хуманитарното право е заштитник во 

време на конфликт. Судот е со став дека заштитата на човековите права што ја 

обезбедуваат овие конвенции не престанува во случај на избивање вооружен 

конфликт, освен дерогациите што се предвидени со член 4 од Пактот за граѓански 

и политички права. Што се однесува на врската помеѓу меѓународното хуманитарно 
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право и меѓународното право за човекови права, можни се три ситуации: некои 

права ексклузивно потпаѓаат под заштитата на меѓународното хуманитарното 

право, некои ексклузивно потпаѓаат под меѓународното право за човекови права, а 

некои права може да се заштитени и со двете гранки на меѓународното право, при 

што меѓународното хуманитарно право се зема за лекс специјалис. 

 Иако јурисдикцијата на државите е примарно територијална, во некои случаи 

може да се врши и надвор од територијата на државата. Ако се земат предвид 

предметот и целта на Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, 

природно е неговите одредби да важат во секој случај. Судот се повикува и на 

практиката на Комитетот за човекови права, кој е оригинерно надлежен за 

толкување на МПГПП, која е конзистентна со овој став - Комитетот сметаше дека 

Пактот е апликабилен и тогаш кога државите вршат акти на нивна јурисдикција на 

туѓа територија217. Во својот извештај за случајот со изградбата на Ѕидот, ставот на 

Комитетот беше во согласност со погоре изложеното, односно Комитетот сметаше 

дека одредбите од Пактот се апликабилни и дека населението на окупираните 

територии треба да ги ужива правата и заштитата предвидени со Пактот. 

  Примарна претпоставка за тоа кој режим ќе надвладее е ефективната 

контрола на територијата. Терминот ефективна контрола знае да биде 

проблематичен за државите. Кога зборуваме за ефективната контрола, може да 

наидеме на две државни практики, во согласност со со толкувањето дали таа се 

однесува на територија или на индивидуи (некогаш може да се наиде на термините 

персонална и специјална јурисдикција218). Како посебно прашање кое се јавува во 

овој контекст а е особено значајно за државите членки на Европската конвенција за 

човекови права, е екстратериторијалната апликабилност на човековите права, што 

не е директен предмет на интерес на овој труд. Но, важно е да се нотира дека во 

                                                             
217 Lopez Burgos v Uruguay, Saldias de Lopez (on behalf of Lopez Burgos) v Uruguay, Merits, 
Communication No 52/1979, UN Doc CCPR/C/13/D/52/1979, IHRL 2796 (UNHRC 1981), 29th July 1981, 
United Nations General Assembly [UNGA]; Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR]; 
United Nations Human Rights Committee [UNHRC] достапно на 
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ihrl/2796unhrc81.case.1/law-ihrl-2796unhrc81 
 
218 Ronchi, Paolo (2012) The borders of human rights (forthcoming), Law Quarterly Review, достапно на   
http://oxford.academia.edu/PaoloRonchi/Papers/974518/Al-
Skeini_v_UK_The_Borders_of_Human_Rights 
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состојба на де факто окупација, ефективната контрола на територијата ќе варира, 

а ius post bellum може во определен момент да биде заменето повторно од ius in 

bello односно да се применуваат симултано, во зависност од ситуацијата, 

проценката на ризикот и објектот на заштитата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 6 

ДИСКУСИЈА 

 

 6.1 Споредба на резултатите 

 

 Меѓународно-правните аспекти за заштита на критичната инфраструктура се 

динамични и мултифокални. Неопходен е индивидуален пристап од случај до 

случај, за да се издвои сетот правни правила кој е апликабилен во дадена 

констелација. Притоа, неопходно е да се земат предвид аспекти од различни 

правни гранки и да се обезбеди системска функционалност. Анализата на 

резултатите исфрли на површина низа варијабли кои се важни за соодветна 

примена на нормативната инфраструктура. 

 Врз основа на моделот кој го тестиравме, може да се заклучи дека ius contra 

bellum контекстот е прилично широк и дифузен. Во него најчесто се реализираат 

различните димензии на заштита: уставната, граѓанско правната, кривичната. Тука 

доаѓа до израз фрагментацијата не меѓународното право, бидејќи единствена 

глобална рамка е дадена преку Резолуцијата на Советот за безбедност за заштита 

на критичната инфраструктура од терористички закани. Сите други аспекти се 

дифузно регулирани- преку засебни договори по сектори, или по региони и 

организации. Ова од една страна дава можност за специфично регулирање на 

определени сегменти, но од друга страна, создава потешкотии при 

имплементацијата, а остава простор и за зголемување на ранливоста заради 

изоставување на меѓусекторските зависности. Препорака за надминување на 

состојбата е примена на all hazards approach или пристап на адресирање на сите 

опасности, како и ревидирање и интегрирање на постечките меѓународни договори 

кои регулираат сродна материја. Посебно е важно да се увиди големата слика, 

односно критичната инфраструктура да се постави во поширок наместо изолиран 

контекст- на пример, меѓународното еколошко право иако директно не ја третира 

критичната инфраструктура, и тоа како може да влијае врз определени нејзини 

сегменти. Овие аспекти се важни бидејќи превенцијата е клучна алка во градењето 

резилиентност.  
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 Ius ad bellum корпусот ќе биде применлив во релативно ограничен број на 

случаи, односно само тогаш кога напад на критичната инфраструктура ќе може да 

се третира како еквивалент на војна. Критериумите кога еден напад ќе потпадне 

под категоризацијата на еквивалент на војна, ги дава меѓународното право. 

 Земено во поширок контекст, нападите на критичната инфраструктура за 

време кога е апликабилен ius in bello, никогаш не се изолирани, што ја отежнува 

целата ситуација за цивилното население. Така, на пример, за времетраењето на 

украинската криза, неселективното бомбардирање на воени цели во густо 

населените области ги оштети системите за вода и електрична енергија и нивните 

мрежи за снабдување, со последици и за централниот систем за греење. Во 

регионот Донецк, гранатирањето во јануари и февруари 2017 година го прекина 

снабдувањето со електрична енергија на четири станици за филтрација на вода и 

оштети цевки за вода, со што беа загрозени 1,1 милион жители за период од еден 

до три дена во градот Мариупол. Во Авдиевка, Донецк, Докухаевск, делови од 

Макиевка и Јасунувата, многу домаќинства немале загревање за време на 

периодот на исклучително ниски температури, а болниците немале пристап до 

вода, што резултирало со широки хуманитарни последици. Претходно, на 22 

ноември 2016 година, оштетувањето на водоводната мрежа која се протега на 

„ничија земја“а е под владина контрола остави 40.000 жители на градот Торек, без 

пристап до вода за 10 дена. Размената на оган меѓу владините сили во Авдиевка и 

вооружените групи на „народната република Донецк " ги прекинаа услугите на 

пречистителната станица во Донецк, која опслужува 345.000 жители. Исто така, 

континуираното бомбардирање го попречи враќањето на снабдувањето со гас за 

околу 15.000 луѓе кои живеат во областа на владина контрола на Маринка и 

Красноховска. Испораката на гас во двата града престана пред повеќе од две 

години поради оштетување на гранатирањето219. 

 До крајот на осумдесеттите години, системот за водоснабдување на 

Могадишу, Сомалија, беше на работ на колапс. Технички дефекти, недостаток на 

                                                             
219 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Report on the human rights situation 
in Ukraine: 16 November 2016 to 15 February 2017”, достапно на 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport17th_EN.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport17th_EN.pdf


резервни делови, зголемување на интензитетот на вооружениот конфликтот и 

општиот пад на граѓанското општество придонесоа за опасноста. Граѓанската војна 

која започна во 1991 година резултираше со комплетен крах на системот за 

снабдување со вода до средината на 1995 година. Загубата на јавното 

водоснабдување доведе до „приватизација" на испораката на вода, со локални 

претприемачи кои копаа бунари и продава директно на потрошувачите. Ова, за 

возврат, доведе до преголемо пумпање и осиромашување на подземните води и 

уривањето на солената вода во бунарите што се најблиску до морето220. 

 Друг пример е израелско-палестинскиот конфликт. Како резултат на 

нападите во 2002 вкупно 361 милиони американски долари изнесуваше штетата 

нанесена на палестинската инфраструктура, јавните институции и приватниот имот 

за време на шестнеделната офанзива на Израел. Во првиот обид да се пресметаат 

трошоците на конфликт, официјални лица од Светската банка и Обединетите нации 

заклучија дека во висина на 87,9 милиони американски долари се направени штети 

за основната инфраструктура, како што се патиштата, електричните станици, 

канализација и постројки за третман на вода221. 

 Специфична ситуација која повеќе соодветствува на ius contra bellum се 

случила за време на ембаргото во Ирак во 1990-тите. Имено, меѓу другото имало и 

забрана за внес на материјали и супстанци кои можат да имаат двојна намена 

(односно, да се користат за производство на хемиски и биолошки оружја) заради 

што во земјата се јавил недостаток на хлор за прочистување на водата за пиење. 

Тоа довело до ширење на болести и хуманитарна катастрофа од поширок карактер. 

Одговорноста за примената на правните норми ius in bello потпаѓа на завојуваните 

страни во конфликтите. Проблемот е што завојуваните страни веќе не се само 

државите, туку и различни паравоени формации и бунтовници кои имаат различен 

третман. Меѓународното право мора да постигне определен степен во 

униформноста на употреба на сила против недржавните актери- но тоа секако би 

имало потенцијално опасни импликации. Посебно треба да се води сметка за 

                                                             
220 International Water Academy,Norway(2003) The Protection of water facilities under international law 
достапно на http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001324/132464e.pdf 
221 исто 
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заштитата на критичната инфраструктура во состојби на de facto окупација кога се 

водат операции за транзиција во мир, и кога надополнето со ius post bellum 

контекстот, правото кое е апликабилно е комбинација од меѓународното воено и 

хуманитарно право и кривичното право. 

  

 6.2 Односот кон националната безбедносна политика 

 

 Националната безбедност е флуиден концепт. Земјите го преведуваат во 

различни под-ставки и пристапи во зависност од бројни фактори и перцепции 

коренити во нивната специфична историја, географска положба или геополитички 

контекст. Во повеќето случаи, националната безбедност опфаќа принципи, 

политики, процедури и функции кои имаат за цел да гарантираат независност, 

суверенитет и интегритет на земјата, како и правата на нејзините граѓани. 

 Додека повеќето безбедносни стратегии конкретно не ја споменуваат 

критичната инфраструктура, голем број цели и институционални аранжмани што се 

наведени во нив, се инструментални за зачувување на интегритетот на критичната 

инфраструктура и виталните општествени функции што ги извршуваат. На пример, 

стратегиите за борба против тероризмот имплицитно ги опфаќаат прашањата за 

заштита на критичната инфраструктура кога поставуваат процедури за општо 

управување со кризи по терористички напад. Освен тоа, стратегиите за борба 

против тероризмот често ги поставуваат широките рамки. 

 Шведска ја артикулира својата стратегија за борба против тероризмот околу 

три столба: спречување, предупредување и заштита (prevent-preempt-protect). Под 

„заштита“, се подразбира „да се обезбеди силна заштита на луѓето, информациите, 

функциите и објектите - луѓето мора да се чувствуваат безбедно, сигурни и 

слободни во општеството“. Стратегијата прави конкретно упатување до Шведската 

агенција за цивилна заштита, која официјално игра координативна улога во 

заштитата на критичната инфраструктура во Шведска222. Стратегијата за борба со 

                                                             
222 Стратегија за борба со тероризмот на кралството Шведска достапна на 
https://www.government.se/4aa5de/contentassets/0e04164d7eed462aa511ab03c890372e/national-
security-strategy.pdf 



тероризмот на Шведска е издадена во 2014 година, истата година кога беше 

објавен и Акцискиот план за заштита на критичната инфраструктура. Изработката 

на поврзаните документи за политики на кратко временско растојание едни од други 

го олеснува донесувањето на униформни јазици, термини и пристапи низ разните 

инструменти. Стратегиите за заштита на критичната инфраструктура треба да ги 

интегрираат концептите и постапките утврдени во рамките на политиките за борба 

против тероризмот, прилагодувајќи ги на специфичните потреби и контексти на 

заштитата на критичната инфраструктура. Клучно е важно за стратегиите да ги 

искористат причинско-последичнитете односи што постојат заради 

интерконекциите на критичната инфраструктура, зависностите и слабостите како 

начин да постигнат соодветно ниво на разбирање (од страна на сите инволвирани 

чинители, без разлика дали од приватниот или јавниот сектор) на системски точки 

на ранливост, што треба да се одрази во поточни ризици и управување со кризи со 

цел да се спречат или ублажат последиците од каскадни ефекти. 

 Не постои единствен, однапред утврден институционален модел кој диктира 

како земјите треба да ја заштитат својата критична инфраструктура. Според тоа, од 

владите се очекува да изберат рамка која најмногу одговара на нивните 

карактеристики во однос на заканите со кои се соочуваат, големината и структурата 

на нивните економии и, поопшто, нивната култура на јавна политика и 

воспоставените институционални практики. Имено, архитектурата на управувањето 

со заштитата на критичната инфраструктура треба да ја земе предвид основната 

уставна структура на земјата и политичкиот систем на управување. Ова е особено 

важно во доделувањето на улогите и одговорностите на различните нивоа на 

Владата. 

 Бидејќи земјите се повикуваат да ги заштитат своите критични 

инфраструктури од повеќе нивоа на ризик, клучното прашање е: дали владите 

треба да усвојат еден единствен план кој ги опфаќа сите можни закани, или, пак, 

треба да усвојат стратегии за поединечни ризици, односно да имаат секторски 

пристап. Европската Унија во своите документи го прифаќа првиот пристап или all 

hazards approach. 
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 Во принцип, и едниот и другиот приод е во согласност со меѓународната 

правна рамка. Императив утврден со Резолуцијата 2341 (2017) на Советот за 

безбедност е (терористичката) закана(та) да биде целосно и итно рефлектирана во 

подготовката на стратешките планови на владите за заштита на критичната 

инфраструктура. Имајќи го ова предвид, секоја земја е слободна да ги утврди, како 

прашање на национална политика, најдобрите форми и модалитети за заштита на 

критичната инфраструктура од терористички активности во средина со повеќе 

закани. 

 Но, она што е многу повеќе значајно за подготовката на стратегиите отколку 

пристапот, е методологијата за проценка на ризици. Ако методологијата за 

проценка на ризици е застарена или несоодветна, ниедна стратегија не може да 

биде добро изработена. 

 

 6.3 Димензиите на размена на информации  

                 за заштита на критичната инфраструктура 

 

 Ефективноста на заштитата на критичната инфраструктура многу зависи од 

квалитетот и брзината за размена на разузнавачки информации и информации кои 

се од значење а се сензитивни. При поставувањето на оперативните рамки за 

размена на информации, стратегиите за заштита на критичната инфраструктура и 

сродните планови за имплементација треба да изнајдат законски основ во кој ќе 

опфатат три основни прашања223: 

 - кои информации треба да се разменуваат и зошто; 

 - како ќе се споделуваат информациите за било која задача; 

 - меѓу кого информации ќе бидат споделени. 

 Информациите можат да се разменуваат на стратешко, техничко или 

тактичко ниво. Од друга перспектива, информациите може да се поврзани со 

                                                             
223Издание на ООН канцеларија за боба со тероризам, ООНСБ извршен директорат на канцеларија 
за борба со тероризам и Интерпол(2018) Заштита на критичната инфраструктура од терористички 
напади:Компендиум на добри практики достапно на https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-
120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf 



инциденти или да се дадени во општ контекст. Тоа исто така може да биде во форма 

на „реално време“ што подразбира размена на информации во контекст на 

непосредна или тековна криза кога примателот се очекува да преземе итни мерки. 

Секогаш кога станува збор за овој последен тип на информации, платформите за 

размена на информации (и приложените безбедносни карактеристики) ќе бидат 

структурирани многу поинаку отколку тогаш кога треба да се пренесат најдобрите 

практики или стратешки совети. Искуството покажува дека ефективноста на 

размена на информации за заштита на критичната инфраструктура зависи од два 

основни фактори: 

 - способноста на водечките агенции да создадат доверба меѓу вклучените 

чинители; 

 - обезбедување адекватни нивоа на заштита за чувствителните информации 

чие споделување е поттикнато или мандаторно со аранжманите за заштита на 

критичната инфраструктура. 

 Важно е за изготвувачите на стратегии за заштита на критичната 

инфраструктура (и оние што се повикани да ги имплементираат) да разберат како 

овие два фактора влијаат едни на други. Додека нивото на доверба ќе се намали 

ако информациите не се соодветно заштитени, строгите нивоа на заштита на 

информациите нема да дозволат да се создаде поголема доверба меѓу учесниците. 

Создавањето на средина на доверба за размена на информации зависи од 

поставувањето на јасни правни и оперативни рамки за заштита на чувствителната 

природа на споделените податоци. При дизајнирањето на такви рамки, 

сеопфатната цел да се олесни циркулирањето на информациите. Заштитата на 

критичната инфраструктура секогаш треба да ја земе предвид потребата да се 

почитуваат применливите инструменти кои се занимаваат со правото на 

приватност и заштита на личните податоци. Според Повелбата на ЕУ за 

фундаментални права, на пример, личните податоци „мора да бидат процесирани 

праведно за определени цели и врз основа на согласност на засегнатото лице или 

на некоја друга легитимна основа утврдена со закон. Секој има право на пристап до 

податоците што се собрани во врска со него или неа, и право истите да бидат 
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корегирани“224. 

 Дефиницијата за „чувствителни информации поврзани со заштитата на 

критичната инфраструктура“ е дадена во Директивата на Советот 2008/114 како: 

„Факти за критична инфраструктура, кои доколку се откријат може да се користат за 

планирање и дејствување со цел да предизвика нарушување или уништување на 

критични инфраструктурни инсталации“225. 

 Во истата директива се утврдува „принцип на специјалност“ при што „земјите 

членки, Комисијата и релевантните супервизорски тела ќе обезбедат дека 

чувствителните информации за заштитата на критичната инфраструктура, 

доставени до земјите членки или до Комисијата, не се користат за никаква друга 

цел освен за заштита на критичните инфраструктури. [Ова] исто така се однесува 

на непишани информации разменети за време на состаноците на кои се 

разгледуваат чувствителни теми“226. 

 

 6.4 Главни модели на управување со критичната инфраструктура 

 

 Архитектурата за заштита на критичната инфраструктура варира помеѓу два 

основни модели. На едниот крај на спектарот, управувањето со заштитата на 

критичната инфраструктура се базира на принципите на саморегулација, 

стимулација и доброволно усогласување. Таканаречениот „доброволен пристап“ ги 

нагласува политиките кои се фокусираат на необврзувачки насоки. Според овој 

модел, сите засегнати страни (без разлика дали се од јавен или приватен сектор) 

се охрабруваат да придонесат за дефинирање и спроведување на политиката за 

заштита на критичната инфраструктура преку препораки, убедување и создавање 

заедничка перцепција за постигнување заедничка цел. Обврзувачката сила на 

законодавството и регулаторните шеми се користат само како комплементарна 

алатка, освен во одредени сектори (како што е нуклеарниот сектор), каде што 

                                                             
224 ЕУ, Повелба за фундаменталните права, достапна на https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en 
225 Directive 2008/114/EC — identification and designation of European critical infrastructures and 
assessment of the need to improve their protection достапна на https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0013 
226 исто 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008L0114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008L0114


нормативната присила може да има доминантна улога. На другиот крај на спектарот 

лежи таканаречениот „мандаторен“ или облигаторен пристап, кој се базира врз 

основа на идејата дека рамката за заштита на критичната инфраструктура е 

најдобро се постигнува преку воспоставување на обврзувачка законска рамка 

придружена со санкции за операторите кои не ги исполнуваат бараните стандарди 

во рамките на поставените рокови. Во практиката, земјите не следат ниту еден од 

пристапите во чиста форма. Наместо тоа, тие прифаќаат елементи на двете. 

Нивните системи може да се дефинираат само како доминантно доброволни или 

доминантно облигаторни. Примери за првите се САД, Велика Британија, Канада и 

Швајцарија. Примери за вторите се Франција, Шпанија, Белгија и Естонија. 

Националната рамка секако може да варира од едната кон другата страна- на 

пример кај САД се забележува тенденцијата на постепено дорегулирање со текот 

на времето. Во секој случај институционалната рамка на заштитата на критичната 

инфраструктура треба, како минимум, да ги опфати следните аспекти: 

 - да одреди владина агенција која има целосна координативна улога во 

дефинирањето и спроведувањето на националната стратегија за заштита на 

критична инфраструктура; 

 - да додели одговорности специфични за секторот, обично на одделни 

министерства врз основа на воспоставената експертиза и компетентност односно 

материјалната надлежност (на пример, безбедноста на храната во министерствата 

за земјоделство, здравството до министерствата за здравство итн.); 

 - одредување на обемот и модалитетите на интеракцијата помеѓу вклучените 

владини агенции и приватните операторите. 

      Проширените психолошки влијанија на терористичките акти надвор од 

специфичното место на инцидентот укажуваат на тоа дека во некои случаи може 

да се сфати како процес кој бара интегрирана и одржлива соработка меѓу 

владините агенции, приватниот сектор и организациите на граѓанското општество. 

Стратегиите за заштита на критичната инфраструктура треба да изнајдат начини 

да ги интегрираат постојните структури за управување со кризи во рамките на 

нивните надлежности и да лоцираат какви промени треба да се направат во 

општиот систем, за подобро да се вклопи во системот за управување со кризи. 
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Треба да се воспостават јасни законски и оперативни рамки кои се компатибилни 

со заштита на човековите права, и да се нагласи дека управувањето со кризи е 

важно не само во случај на терористички напади, туку и мали инциденти за да се 

избегне или да се намали влијанието на ескалацијата на кризата. 

Идентификацијата на соодветна рамка за управување со кризи бара 

разгледување на две основни прашања. Првиот е дали управувањето со вонредни 

состојби ќе го следи пристапот за специфичен ризик или опасност или ќе има 

пристап насочен кон сите опасности (all hazards approach). Двата пристапи имаат 

предности и недостатоци. Кога се поставени структури за управување со кризи за 

одредени видови на закани, може да се воспостават наменски процеси. Сепак, 

изборот на приод специфичен за опасностите може да биде проблематичен кога 

природата на инцидентот не е јасна, бидејќи може да предизвика несигурност во 

однос на применливата рамка за интервенција. Второто прашање кое треба да се 

осврне на тоа е дали обемот на структурите и процедурите за управување со 

криза треба да бидат специфични за секторите или меѓусекторски. Ако се избере 

првиот пристап, правната рамка често се усвојува од министерството одговорно 

за конкретниот сектор или од регулаторот на секторот. Наместо тоа, 

меѓусекторскиот пристап честопати го прифаќа општото законодавство. Пример 

за меѓусекторски нормативни рамки е Естонскиот кризен акт, чиј поглавје се 

занимава со „Организација на континуирано работење на виталните услуги". 

Законот ги утврдува улогите и одговорностите на министерствата, локалните и 

националните агенции за справување со кризи, како и операторите за клиринг да 

гарантираат континуирана испорака на 41 критични услуги227. 

   

 

 

 

                                                             
227Издание на ООН канцеларија за боба со тероризам, ООНСБ извршен директорат на канцеларија 
за борба со тероризам и Интерпол(2018) Заштита на критичната инфраструктура од терористички 
напади:Компендиум на добри практики достапно на https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2018/06/Compendium-CIP-final-version-
120618_new_fonts_18_june_2018_optimized.pdf 



  6.5 Одржливост на стратегиите  

                      за заштита на критичната инфраструктура 

    

  Стратегиите за заштита на критичната инфраструктура треба да ја постават 

основата за сопствена имплементација преку обезбедување на финансиска 

одржливост и воспоставување на механизми за разгледување и следење како дел 

од процесите за управување со ризик за постојната препознаена критична 

инфраструктура. Во пракса, земјите треба да најдат рамнотежа во однос на 

аранжманите за поделба на трошоците помеѓу сопствениците на критичната 

инфраструктура / операторите, владините агенции и осигурителните компании. Во 

овој контекст, финансиските олеснувања се важна алатка за поттикнување на 

бизнисот и можат да се остварат преку различни форми на државна помош и 

даночни олеснувања. За да бидат ефикасни, стратегиите за заштита на 

критичната инфраструктура треба да обезбедат насочени механизми во редовни 

интервали, и тоа: 

 постојано ажурирање на списоците со национална критична инфраструктура; 

 преиспитување на ризиците; 

 ревидирање на стратешките документ (и) за поддршка за подобрување на 

управувањето со ризиците, откривање на промени во контекст на постоечките 

ризици и идентификување на нови ризици. 

 

 6.6 Јавни политики и модели за управување  

             со заштитата на критичната инфраструктура 

 

 Ефективната стратегија за заштита на критичната инфраструктура главно 

почива врз два столба: ефективен систем за рано предупредување и ефективно 

менаџирање со кризи. Успешното функционирање на овие два система 

придонесува кон мерките за намалување на ризикот, со што, пак, се зголемува 

безбедноста на критичната инфраструктура. Ефективната стратегија за заштита на 

критичната инфраструктура во тој контекст треба да обезбеди ефективна проценка 

на ризикот и соодветна рамка за дејствување. Опасноста од недржавни актери кои 
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имаат мрежна и глобална поставеност, но и од потенцијални природни катастрофи, 

во услови на голем број актери (од јавен и приватен сектор, со различни интереси, 

а истовремено меѓусебно зависни во доменот на давањето услуги), ја наметнува 

потребата од централизиран начин на одлучување. Централизираниот начин на 

донесување одлуки, колку и да изгледа на прв поглед старомодно и либерално е 

неопходен заради две причини: Прво, преку него се обезбедува ефективна 

координација во доменот на раното предупредување. Сите инволвирани актери 

добиваат неопходни информации за состојбата со потенцијалната опасност од 

природни катастрофи. Второ, со централизираниот начин на донесување одлуки 

сите актери применуваат ист пакет на мерки и стандарди. Единствена правна 

рамка, не постои. Но, на глобално ниво од пошироко следење на активноста во оваа 

област, можна е идентификација на три главни трендови.  Додека тренд еден и три 

може да се чинат малку контрадикторни на прв поглед, тие се однесуваат на 

заедниците кои имаат малку и чии потреби често се преклопуваат. 

• Прво, многу земји обрнуваат поголемо внимание на концептите на 

еластичност и отстранување на сите опасности (без оглед на причинителот) 

• Второ, тоа има директно влијание врз тоа како е организирана заштитата 

на критичната инфраструктура: Во овој домен, може да се забележи чекор 

напред кон централизација на одговорноста. 

• Трето, се зголемува вниманието на сајбер-димензија на проблемот, 

поврзан со зголемената свест дека на глобално поврзани информации и 

комуникациски технологии станаа особено ранлив сегмент од националниот 

систем на инфраструктурата на секоја земја 

 Генерално земено, може да се забележи зголемување на фокусот кон 

концептот на еластичност или резилиентност. Причината за тоа е следново: 

Сеопфатна заштита на сите критични инфраструктури - откако тие биле 

идентификувани - против сите закани и ризици е невозможна, не само од технички 

и практични причини, но исто така, заради трошоците. Може да се утврдат 

приоритетите, на пример, со разликувањето помеѓу критични инфраструктури кои 

заслужуваат поголемо ниво на внимание, или со идентификување на витални точки 

во критична инфраструктура. Таков е примерот на Холандија. Критериумите за 



приоритет да се фокусираат на релативната веројатноста за појава на заканата, на 

критичност на една предност во однос на друга, или на релативниот трошок за 

заштита, се само дел од можните пристапи. 

 Втората забележлива тенденција е дека постои тренд кон централизација на 

одговорност во однос на заштитата на критична инфраструктура, што е директна 

последица на фокусирањето на концептот за отпорност и еластичност и за 

отстранување на сите опасности. Дали заштита на критичната инфраструктура се 

сфаќа како прашање за јавна безбедност, цивилна заштита, или на националната 

инфраструктура, станува помалку важно од фактот дека пристапот е предводен од 

актуелните случувања во политиката, а таа е склоп од  разбирање на безбедноста 

и идентификување на општеството во целина, која особено не е нарушена и се 

овозможува непречено функционирање, како централен референтен објект на 

безбедноста а не како кумулација на критични сектори. Ова општествено јадро е 

подложно на широк спектар на потенцијални закани. Заштита од овие закани се 

повеќе се подведе под централизирани државни агенции каде е алоцирана целосна 

одговорност за идентификација, но се делегираат оперативните прашања за 

ефикасно обезбедување на заштита. Третиот тренд идентификува зголемување на 

фокусот на сајбер-димензијата на заштитата на критичната инфраструктура, преку 

преземените иницијативи не само од страна на САД и Франција, но исто така и од 

НАТО, предводени од загриженоста дека информациските и комуникациските 

инфраструктури се повеќе ранливи, не само поради нивната исклучително густа 

конекција, но, исто така, туку и заради зависноста на општеството од нив. Иако ова 

не е нов тренд, треба да се спомене дека оваа тема продолжува да биде еден од 

факторите за насочување на целата дебата во врска со заштитата на критичната 

инфраструктура.  

 Заштитата на критичната инфраструктура бара специфицирани знаења и 

мултидисциплинарен пристап. Правната рамка не е кохерентна, ниту, пак со оглед 

на постојаниот напредок е возможно да се постигне конечен и унифициран правен 

одговор. Уште потешки се практичните импликации и обидот да се спроведе 

доследно истата.  
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 Заканите и понатаму ќе растат и ќе мутираат. Ефективната заштита лежи во 

превенцијата и зајакнувањето на општеството - и во тоа правната рамка токму во 

тој сегмент да зајакне. Тоа подразбира законски измени и примена на најдобри 

практики, со воспостувавање на целата институционална рамка која од тоа 

произлегува, како и ефектуирање на фискалните импликации. И најдоброто 

законско решение не може да биде ефективно без механизам за имплементација и 

без за него да се предвидаат соодветни фискални импликации. 

 Градењето на партнерставата е неопходно, но истото треба да е базирано 

на стратешки институционален пристап, опфаќајќи ги академската и бизнис 

заедницата, владините институции и цивилното општетсво, со визија за изградба 

на резилиентно општество базирано на едукација и кибернетска култура. 

 

 6.7 Градење на ефикасни јавно-приватни партнерства 

 

 Во заштитата на критичната инфраструктура, одговорноста за поставување 

на цели првенствено е на владата, но спроведувањето чекори за намалување на 

ранливоста зависи првенствено од знаењето и дејствувањето во приватниот 

сектор. Иако приватните фирми единствено ги разбираат нивните операции и 

опасностите што ги наметнуваат, јасно е дека во моментов немаат соодветен 

комерцијален поттик за финансирање на ранливоста. 

 Важно е да се нотира дека политиката на заштита на критичната 

инфраструктура не е ограничена исклучиво на обезбедување директен и ефикасен 

одговор во случај на прекин. Напротив, очигледно е дека постојат одредени фази 

во циклусот за заштита на критичната инфраструктура, кои ги комбинираат 

превентивните и соодветните постапки за третман228. Ако се појават одредени 

проблеми во критичните инфраструктури, овие мерки треба да бидат насочени кон 

обезбедување навремен одговор и ефикасно управување со кризи229. Тоа 

подразбира дека за ефикасна заштита на критичната инфраструктура, неопходна е 

                                                             
228 E. Goetz, S. Shenoi (2007) Critical Infrastucture Protection, Springer a.g 
229 MurrayT.G., (2012) Critical infrastructure protection: The vulnerability conundrum, Telematics and 
Informatics 



имплементација на стандарди и меѓународни договори преточени во законски 

одредби во повеќе сфери: управување со кризи, цивилна заштита, кривично-правна 

материја, екологија и друго. 

 Една од главните цели на ЈПП е да се пренесат обврските и одговорностите 

на приватниот сектор за обезбедување на инфраструктура, со цел здобивање на 

платежна и финансиска ефикасност и сигурност. Меридијанскиот процес, отворен 

форум за размена на идеи за заштита на критичната инфраструктура и соработка 

помеѓу високи владини креатори на политики, ги идентификуваше следниве 

фактори како поткрепа на градење ефективни јавно-приватни партнерства(ЈПП)230: 

 Доверба: од суштинско значење е да се создаде атмосфера на доверба во 

која сите организации покажуваат свест за потребата на друг за дискреција и 

доследно постапуваат соодветно. Јасната рамка за правилата на 

оперативните процедури може да го поддржи градењето доверба; 

 Вредност: учеството во ЈПП мора да произведе бенефити, инаку 

ентузијазмот за учество брзо ќе исчезне; 

 Почитување: сите организации треба да ја препознаат и почитуваат 

додадената вредност што другите организации ја носат за соработка.  

 Кодекс на однесување: неопходно е да се имаат јасни, специфични и 

предвидливи правила кои не обезбедуваат простор за дискреција и да го 

спречат конфликтот на интереси; 

 Подигнување на свеста за можностите и ограничувањата на едни кон други: 

Добар начин да се постигне ова е да се работи заедно за подолг период; 

 Реални очекувања: сите организации треба да ги земат предвид достапноста 

на средствата, буџетот за развој и сл., за да можат да формираат реални 

очекувања од ЈПП. 

 ОБСЕ елаборираше основни упатства во 8 чекори за тоа како земјите треба 

да ги максимизираат придобивките што може да ги добијат ЈПП со искористување 

на заедничките интереси на сите засегнати страни. Додека насоките беа развиени 

во рамките на добрите практики за критична енергетска инфраструктура, се чини 

                                                             
230Meridian GFCE (2016) CIIP Good Practice Guides достапно на https://www.meridianprocess.org/ 

https://www.meridianprocess.org/
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дека се генерално применливи во сите сектори. Чекорите се предвидени на 

следниот начин231: 

 Чекор 1: Анализа и идентификација на мотивацијата на секој партнер да 

биде вклучен во заштитата на критичната инфраструктура со цел да се разјаснат 

меѓусебните очекувања и придонеси; 

 Чекор 2: Дефинирање на очекувањата и целите на партнерствата за заштита 

на критичната инфраструктура врз основа на националните цели; 

 Чекор 3: Преглед на постоечката регулаторна рамка релевантна за секој 

сектор на критична инфраструктура; идентификување на задолжителните и 

саморегулаторните правила и принципи; оценка на адекватноста на постоечката 

регулаторна рамка во поглед на очекуваните ризици и постоечките нивоа на 

подготвеност; дискутирање како да се потполнат можните празнини; 

 Чекор 4: Обезбедување на механизми, заштита и правна сигурност за 

размена на информации поврзани со заштита на критичната инфраструктура меѓу 

сите засегнати страни, како и обезбедување на механизми за поттикнување на 

самоиницијативност и доброволни напори, вклучително и развој и размена на 

најдобри практики, консултации и дијалог за да се обезбеди тековно и ефективно 

партнерство; 

 Чекор 5: Поставување на институционална структура која ја поттикнува меѓу-

организациската соработка и размената на информации; разјаснување на улогите 

и придонесите на секој партнер (на пример, владини агенции, сопственици и 

оператори на критична инфраструктура, набавувачи на производи, здруженија); 

идентификување на поединечни точки за контакт за секој партнер и 

воспоставување на насоки за соработка; 

 Чекор 6: Фокусирање на еден или два клучни инфраструктурни сектори во 

почетокот и постојана надградба и проширување додека се гради подготвеност на 

сите засегнати страни за поинтензивна соработка и заедничка анализа на заканите; 

 Чекор 7: Дефинирање на клучните пресвртници и постојана евалуација на 

она што е постигнато за да се идентификуваат потенцијалните следните чекори; 

                                                             
231 OECD (2008) RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON THE PROTECTION OF CRITICAL 
INFORMATION INFRASTRUCTURES достапно на http://www.oecd.org/sti/40825404.pdf 



 Чекор 8: Обезбедување на постојан процес на ревизија за да се подобрат 

партнерствата и да се обезбеди континуиран напредок пропорционален со 

севкупниот ризик и мерките за безбедност и сигурност кои се потребни за да се 

обезбеди оптимално ниво на заштита. 

 Јавно-приватните партнерства се неопходност кога станува збор за заштита 

на критичната инфраструктура. Еден од клучните елементи за градење доверба е 

правната сигурност и размената на информации во заштитена рамка. 
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Глава 7 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

 7.1 Општи заклучоци  

 

 Истражувањето ја докажа генералната хипотеза на овој труд дека правната 

рамка е неопходен предуслов за унапредување на заштитата на критичната 

инфраструктура од современите безбедносни закани, како и помошните хипотези: 

 - безбедносната средина е променета; 

 - издвојувањето на критичната инфраструктура како во националните 

законодавства е резултат на променетата безбедносната средина; 

 - нормативно-правната рамка е застарена и проблематична за примена во 

новиот безбедносен контекст, 

 - со примена на правната аналогија, може да се издвои определен сет на 

правила кои овозможуваат минимум гаранции; 

 Анализата успеа да ги издвои сетот на правила кои се применливи во 

различен контекст и со тоа ја постигна целта која си ја постави.  

 Резолуцијата на Советот за безбедност 2431/2017 повикува на интегрална 

заштита за критичната инфраструктура, односно all hazrads approach, со посебен 

акцент на заканите од тероризам. Бидејќи за тероризмот не постои единствена 

дефиниција, апликабилниот правен режим ќе се определува со поединечна 

анализа на случај.  

 Доколку терористичкиот напад врз критичната инфраструктура се одвива во 

средина каде има активни воени дејствија, односно вооружен конфликт или негов 

еквивалент, како што е случајот со нападите на критичната инфраструктура од 

страна на ИСИС во Сирија, апликабилниот правен режим ќе биде меѓународното 

право за вооружени конфликти. Притоа, треба да се нагласи дека примарно 

меѓународното право за вооружени конфликти исто така беше наменето за 

државите како ексклузивни актери, па во голема мерка, истото е предмет на 

развојни активности, и изнаоѓање на соодветна правна интерпретација на новите 



фактички ситуации. Во овој контекст, апликабилни се соодветните правни 

инструменти од областа, на пример, покрај Женевските конвенции и 

Дополнителните протоколи, Конвенцијата за забрана на некои конвенционални 

оружја со протоколите, Конвенцијата за забрана на воена или друга непријателска 

употреба на животната средина, и друго. Притоа, важно е да се нагласи дека како 

извори на меѓународното право во согласност со член 38 од Статутот на 

Меѓународниот суд на правдата - врховната судска инстанца на ООН, препознаени 

се: меѓународните конвенции, меѓународните обичаи, општите принципи на правот 

препознаени од цивилизираните народи, како и судската практика и учењата на 

истакнатите правници како супсидијарни правни извори. 

 Многу често, заштитата на критичната инфраструктура е најкритична во 

постконфликтни подрачја, каде е потешко да се определи соодветниот правен 

режим. Така, доколку има присуство на меѓународна мисија за чување или 

одржување на мирот, во согласност со Повелбата на ООН, нејзините права, 

обврски и ограничувања ќе бидат ограничени во согласност со мандатот. 

 Апликабилниот правен режим во постконфликтни подрачја најчесто зависи 

од тестот за ефективна контрола врз територијата: доколку е воспоставена 

ефективна контрола врз територијата, безбедносните сили оперираат по моделот 

за зајакнување на правото, како полициски сили, а доколку не е воспоставена 

ефективна контрола врз територијата, по армискиот модел. Ова е особено важно 

во контекст на правото на употреба на сила и принципот на пропорционалност. Тие 

функционираат како де факто окупациски сили и често, примената и на едниот и на 

другиот модел знае да биде наизменично применета, а правото да е комбинација 

од меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за човекови права, 

како и националното право кое важело претходно или кое се креира во процесот на 

транзиција кон мир. 

 Главна задача на окупациските сили е да ја осигурат заштитата и 

безбедноста на поредокот, а ова е посебен предизвик со оглед на фактот дека 

најчесто тие не се пријателски прифатени од локалното население, без оглед која 

е причината за нивното присуство. Сепак, примарна обврска им е да ги заштитат 

цивилите што живеат на својата територија, а се нашле под окупаторска власт 
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против своја волја. Според коментарот на член 6 од Четвртата женевска 

конвенција, не е потребно да се воспостави целосна и ефективна контрола на 

целата територија, односно правото околу окупација може да се применува и 

додека сè уште не се смирени непријателствата, со тоа што паралелно ќе се 

применуваат двата режима - и МППЧ и МХП, односно силите ќе оперираат или по 

армиски модел, или по полициски (модел на зајакнување на правото). Ова е 

особено комплицирано за луѓето што го спроведуваат на терен, и затоа 

препораката на експертската група на Универзитетскиот центар за хуманитарно 

право во Женева е дека на безбедносните сили им се неопходни јасни правила на 

однесување и соодветен тренинг и подготовка.  

 Кога терористички напад се случува во мирнодопски услови, до израз доаѓа 

подготвеноста на системот за управување со кризи и можноста за брзо 

закрепнување. Во таков контекст, може да се зборува за резилиентноста како мерка 

за успех. Апликабилен правен режим е воспоставен со националното 

законодавство, а заштитата на критичната инфраструктура потпаѓа под тој режим и 

соодветните безбедносни мерки. Во таков контекст, неопходно е да се интегрираат 

фрагментираните меѓународни напори за определени сектори или ситуации 

  

     За секоја од останатите закани, како што се природните катастрофи, 

застареноста на инсталациите, можноста за прекугранични ефекти, решенијата ќе 

мора да се изнаоѓаат преку поединечна анализа на случај, земајќи го предвид 

комплетниот сет на мерки кој е апликабилен за заштитата на критичната 

инфраструктура како концепт. Исклучително е важно како ќе се постави 

методологијата за проценка на ризици.  

  

    Дополнително, националните власти и сите вклучени актери мора да бидат 

свесни дека заштитата на критичната инфраструктура е динамичен и креативен 

процес, а не крајна дестинација. 

 

 

 



 7.2 Специфични заклучоци и препораки  

 

 Стратешки, меѓународната заедница мора да се здружи и да биде 

покреативна, проактивна и ефективна во одговорот на заканата, вклучително и 

преку развивање силни јавно-приватни партнерства, и во тој дел се неопходни  три 

клучни чекори. 

 Прво, ранливоста во критичната инфраструктура мора да биде мапирана на 

сите нивоа и во сите сектори.  

 Второ, меѓународните, регионалните и националните чинители треба да 

соработуваат во спречувањето и - во случај на напад - на ублажување на 

несаканите ефекти.  

 Трето, од клучно значење е градењето на капацитетите на државите во 

области како што се проценка на ризик, подготвеност и управување со вонредни 

состојби, како и да се дадат одговори во целосна согласност со меѓународните 

норми и стандарди за човекови права.  

 Потсетувајќи на својата Одлука во Резолуцијата 1373 (2001) дека сите 

држави ќе ги гонат извршителите на терористички дејства како сторители на тешки 

кривични дела во домашните закони и ги повикува сите земји членки да обезбедат 

дека имаат воспоставено кривична одговорност за терористички напади кои имаат 

за цел да се уништи или да се оневозможи критичната инфраструктура, како и 

планирање, обука и финансирање и логистичка поддршка за такви напади, во 

Резолуцијата 2341 (2017) Советот за безбедност го насочува барањето за 

криминализирање на актите насочени кон критичната инфраструктура во насока за 

постигнување на три меѓусебно поврзани цели: 

 • да се обезбеди соодветно ниво на одвраќање преку примена на 

сериозни казни за сторителите на терористички дејствија против критичната 

инфраструктура; 

 • да ги наруши криминалните / терористичките планови насочени кон 

критичната инфраструктура преку употреба на кривичниот закон како превентивна 

алатка. Превентивниот фокус на Резолуцијата 2341 (2017) јасно произлегува од 
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барањето земјите да ги криминализираат, меѓу другото, „планирањето, обуката и 

финансирањето и логистичката поддршка“ за терористички напади; 

 • поставување правни основи и предуслови за непречена меѓународна 

соработка во областа на кривичната правда за прашања поврзани со критичната 

инфраструктура. 

 Критичната инфраструктура е многу диверзификувана во секоја смисла: 

затоа, политика на строга регулација би била веројатно невозможна за 

спроведување, особено ако се земе предвид брзиот технолошки развој.  

 Да се обезбеди целосно критичната инфраструктура е невозможна мисија, 

но тоа не значи дека подобрувањето на нејзината безбедност не треба да биде 

континуиран процес. Најважно во тој процес е да се изгради резилиентност или 

отпорност, и на критичната инфраструктура и на општеството во целост. НАТО 

беше предводникот на идејата за резилиентност (еластичност / отпорност) како 

чекор напред во ефективната заштита. Секоја земја членка на НАТО треба да има 

резилиентност да издржи шокови како што се природни катастрофи, пад на 

критичната инфраструктура и воени напади. Притоа „резилиентност е способноста 

на општеството да се спротивстави и да се закрепне лесно и брзо од овие шокови, 

комбинирајќи цивилни, економски, комерцијални и воени фактори. Накратко, 

еластичноста е комбинацијата на граѓанската подготвеност и воениот капацитет.” 

 Принципот на резилиентност е цврсто вграден во членот 3 од основачкиот 

договор на Алијансата: „За поефикасно постигнување на целите на овој Договор, 

Страните, одделно и заеднички, преку континуирана и ефикасна самопомош и 

меѓусебна помош, ќе работат на одржување и развивање на нивниот индивидуален 

и колективен капацитет да се спротивстават на вооружениот напад“. 

 Поединечната обврска на секој член да ја одржи и зајакне својата 

резилиентност ја намалува ранливоста на Алијансата како целина. Членовите 

можат да развијат издржливост преку развој на вештини за домашна национална 

одбрана и специфични вештини, како што се компјутерска одбрана или медицинска 

поддршка. Кога сојузниците се добро подготвени, тие се со помала веројатност да 

бидат нападнати, со што алијансата ќе стане посилна. 



 Покрај тоа, воените сили, а особено распоредените војници во време на 

војна, зависат од цивилниот сектор за транспорт, комуникација или основни 

материјали, како што се храна и вода, за да ги исполнат своите мисии. Затоа, 

воените напори за одбрана на територијата на Алијансата и населението треба да 

бидат надополнети со цврста граѓанска подготвеност. Сепак, граѓанските средства 

може да бидат ранливи на надворешен напад и внатрешно нарушување во време 

на мир и војна. Со намалување на овие слабости, НАТО го намалува ризикот од 

потенцијален напад и го засилува неговото одвраќање. Оттука, високото ниво на 

еластичност е суштинска компонента на веродостојно заплашување. 

Резилиентноста на секоја земја членка на НАТО треба да биде доволно стабилна 

и адаптибилна за да го поддржи целиот спектар на кризи предвидени од страна на 

Алијансата. Во овој контекст, членот 3 ја надополнува клаузулата за колективна 

одбрана утврдена во член 5, во која се наведува дека нападот врз една членка е 

напад против сите. Сојузниците треба да му дадат на НАТО средства да ги 

исполнат своите основни задачи, а особено оние на колективната одбрана и 

взаемната помош. 

 Исто така, досегашните напори кои де факто ја третираат критичната 

инфраструктура или сегменти на истата, мора да бидат земени предвид за да се 

подобри резилиентноста на секој сектор поединечно, но и да се ревидира во насока 

на ускладување на евентуалните пропусти помеѓу секторите за да се овозможи 

намалување на меѓусекторската зависност или нејзино неутрализирање.  

 Правната заштита на критичната инфраструктура мора да се согледа низ 

призмата на неколку вектори: 

- меѓународно-правниот контекст и амбиентот во кој треба да се 

спроведува заштитата на критичната инфраструктура:односно, дали е 

апликабилно меѓународно право за вооружени конфликти; 

- меѓународно-правно преземените обврски - интегрирање на досегашните 

фрагментирани меѓународно-правни инструменти и обврските кои 

произлегуваат од членството во определени асоцијации и организации; 

- територијалниот контекст и примената на националното законодавство, 

посебно националното граѓанско и кривично законодавство, правото 
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поврзано со заштитата на директните странски инвестиции, заштитата на 

личните податоци, правната положба на приватното обезбедување и 

слично; 

- временскиот и развојниот контекст на правото: правото de lege lata 

наспроти правото de lege ferenda; 

- балансот помеѓу безбедноста и слободата, како една од најсериозните 

дилеми во либералните општества и обезбедување на процедурални 

гаранции за заштита на човековите права; 

- правно интегрирањето на заштитата на критичната инфраструктура во 

пошироката рамка на националните безбедносни стратегии и системи за 

управување со кризи. 

 За ефикасна заштита на критичната инфраструктура, неопходна е сериозна 

нормативна инфраструктура.Земено во национален контекст за Република 

Северна Македонија, донесувањето на Закон за (заштита на) критичната 

инфраструктура е исклучително важно, но тоа нема да го реши проблемот и да 

обезбеди ефикасна заштита, доколку не се обезбеди функционален систем за 

цивилна заштита и рана превенција. Во најмала рака ќе треба да се интервенира 

во најмалку два закона - Законот за управување со кризи и Законот за заштита и 

спасување.  

 Правната рамка за управување со кризи (кризен менаџмент) и цивилната 

заштита како нејзин составен дел во Република Северна Македонија, која го 

дефинира постоечкиот систем е иницирана во 2004 година преку усвојувањето на 

Закон за заштита и спасување. Следната, 2005 година, Собранието на Република 

го усвои и Законот за управување со кризи, кој по логика на нештата требаше да го 

дополни првично донесениот Закон за заштита и спасување и да ги опфати оние 

делови од материјата кои со него не беа уредени. Наместо тоа, Законот за 

управување со кризи донесе бирократизација на процедурите со кои треба да се 

решаваат итни кризни ситуации до бесконечност, заплеткувајќи го системот за 

кризен менаџмент во пајакова мрежа на институции и тела чии надлежности се 

преклопуваат таму каде што најмалку е потребно. Така, на пример, и во двата 

закони има централни институции (Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот 



за управување со кризи на кого исто така му е дадена положбата на дирекција, што 

не одговара во согласност со со неговата намена и ингеренции), и за двете 

институции е предвидено формирање на кризни штабови, иако Центарот за 

управување со кризи воопшто нема законска можност да формира сили за заштита 

и спасување, туку тие се предвидени кај Дирекцијата за заштита и спасување. На 

Дирекцијата за заштита и спасување и се определуваат и посебни обврски и 

задолженија во согласност со Законот за пожарникарството, кој, пак делегира 

обврски и за општините и на републичко ниво, при што правниот статус на 

противпожарните единици, нивното финансирање и одржливост се неконзистентни 

и доведуваат до спорни ситуации кои најмногу се манифестираат за време на кризи. 

Ваквата правна состојба доведе до операционализација и ефектуирање на 

сериозни ситуации на терен, кои веќе се повторуваат циклично секоја година без 

поголеми промени во одговорот или било какво подобрување на состојбата, пред 

сè поплави и пожари. Измените и дополнувањата кои следеа во деценискиот 

период по донесувањето на двата носечки закони, не беа од суштински карактер 

ниту, пак беа креирани врз база на спроведена евалуација на системот за 

управување со кризи во Републиката. И покрај мноштвото стратешки документи, 

ретко кој од нив адресира проблеми и предизвици врз основа на реално спроведена 

анализа и евалуација. 

 Врз основа на вака создадената конфузна правна констелација, се 

изработуваат и подзаконските правни акти во областа на цивилната заштита и 

кризниот менаџмент: правилници, упатства, програми, планови, проценки и слично, 

како што е на пример Националната платформа за намалување на ризици од 

катастрофи 1, Стратегијата за управување со ризици 2016-20252, Национална 

стратегија за заштита и спасување за периодот 2014 - 2018 година усвоена од 

Собраниетo. Овие стратешки и акциски документи не кореспондираат нити во 

временска рамка, ниту номотехнички, ниту квалитативно. Од самото таксативно 

набројување, како и од неусогласеноста на периодите, повеќе од очигледно е дека 

пристапот кон проблематиката на управување со ризици, ниту бил интегрален, ниту 

бил усогласен. Затоа е потребна нова сеопфатна Проценка на ризици која ќе ги 

адресира и природните непогоди и другите катастрофи, но и современите 
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безбедносни закани во поширок контекст, на која ќе и претходи редефинирање на 

методологијата за изработка на истата. Врз основа на новата Проценка, би се 

изготвиле нови стратешки и акциски документи кои одговараат на реалната 

ситуација на терен, но и на предвидените фискални импликации. 

 Во вака поставена констелација, тешко е системот за управување со кризи 

да се нарече систем. Повеќе преовладуваат недостатоците отколку решенијата, и 

затоа потребно е, кога зборуваме за реформи на истиот, да имаме во вид дека 

реформата тука ќе мора да претставува сосема нова инсталација врз база на 

искуство и најдобри практики прилагодени на локалниот и регионалниот контекст. 

Правната рамка за цивилна заштита и управување со кризи не може едноставно да 

се препише или преведе од странство- таа мора да произлезе од локалните 

прилики низ призмата на научените лекции. Многу е лесно, како што тоа го прават 

најчесто стратешките документи, да се повикаме на параванот „адаптирање кон ЕУ 

и НАТО стандарди“ без да разбереме што всушност тоа значи. НАТО се и САД и 

Албанија, ЕУ се и Германија и Словенија. На Република Северна Македонија ѝ е 

неопходен интегриран систем за кризен менаџмент кој ќе овозможи 

централизирано управување и децентрализирано извршување, како и развивање 

на капацитети во насока на постигнување на интероперабилност. Дополнително, 

поединечните закони кои регулираат определена материја за специфичните 

сектори на критичната инфраструктура, треба да се усогласат меѓусебно откако ќе 

се десигнира критичната инфраструктура во земјата. Покрај хармонизирањето на 

националната правна рамка неопходно е и хармонизирање со меѓународните 

стандарди и имплементација на обврските и препораките кои произлегуваат од 

членството на Република Северна Македонија во меѓународните групации и 

асоцијации, acquis communitaire на ЕУ, вадемекумот за цивилна заштита на ЕУ, 

регионалните и мултилатералните меѓународни договори.Исто така, неопходно е и 

допрецизирање на правата и обврските на приватните компании за обезбедување 

и нивната поставеност во системот за заштита на критичната инфраструктура. 

Исклучително е важно, да се градат, врз база на закон, кохерентни и ефикасни јавни 

политики. Парцијалниот пристап решава еден, два или неколку проблеми, но 

отвора цела плејада други. Само така, ќе се изгради општество кое е резилиентно 



и чии витални функции се обезбедени без нарушување на либералните вредности 

и човековите права и слободи. 
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