
 
Врз основа на член 29, став 2 од Законот за архивската граѓа (Службен 

весник на СРМ бр.36/90) и Службен весник на РМ бр.36/95) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија (Службен весник на СРМ 
бр.38/90 и Службен весник на РМ бр.63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.07.1998 година, донесе 
 
 
 

У   Р   Е   Д   Б   А 
 

ЗА ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА АРХИВСКАТА ГРАЃА 
ВО ВОЕНА И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 
 

Член 1 
 
 Со оваа Уредба се уредуваат посебните мерки за заштита на 
документарниот материјал односно архивската граѓа создадена во работата на 
државните органи, судовите, единиците на локалната самоуправа и градот 
Скопје, претпријатијата и други правни лица, политичките партии, 
општествените организации и здруженија на граѓаните (во натамошниот текст: 
иматели на документарен материјал и архивска граѓа) во воена и вонредна 
состојба. 
 
 

Член 2 
 
 Имателите на документарен материјал и архивска граѓа во воена и 
вонредна состојба ги преземаат следните мерки за посебна заштита на 
материјалот и граѓата: 

1. Евакуација, чување и заштита на архивската граѓа од И категорија; 
2. Дислокација, чување и заштита на документарниот материјал и 

архивската граѓа кои се од оперативно значење за работата на 
имателот во воена и вонредна состојба и 

3. Физичко-техничка и безбедносна заштита на документарниот 
материјал и архивската граѓа кои во воена и вонредна состојба 
остануваат во мирновременските објекти на имателот. 

 
 

Член 3 
 
 Организацијата и начинот на спроведување на посебните мерки за 
заштита на архивската граѓа во воена состојба се утврдуваат со Планот за 
одбрана на имателот на односно граѓата, а во вонредна состојба со друг општ 
акт на имателот. 
 
 
 
 



Член 4 
 
 Со посебните мерки за заштита на архивската граѓа во воена и вонредна 
состојба раководи функционерот кој раководи со државниот орган односно 
одговорното лице кое раководи со претпријатието или друго правно лице. 
 Во услови на спреченост на функционерот односно одговорното лице, со 
посебните мерки за заштита на архивската граѓа може да раководи од него 
овластено лице. 
 
 

Член 5 
 
 Имателот кој престанува со работа во воена и вонредна состојба му ги 
предава документарниот материјал и архивската граѓа на имателот кој ги 
презел неговите права и обврски и кој продолжува со работа во услови на 
воена и вонредна состојба. 
 
 

Член 6 
 
 За примена на мерките за посебна заштита на архивската граѓа во воена 
и вонредна состојба имателите се должни во мирновременски услови редовно 
да вршат проверка на степенот на извршеното средување, одбирање, 
евидентирање и категоризирање на архивската граѓа, како и на физичко-
техничката и безбедносната заштита на материјалот и граѓата. 
 
 

Член 7 
 
 Имателот на архивска граѓа е должен да обезбеди простор, опрема и 
средства за спроведување на посебните мерки за заштита на ахривската граѓа 
во воена и вонредна состојба. 
 
 

Член 8 
 
 Начинот, техниката и постапките за посебна заштита на документарниот 
материјал и архивската граѓа во воена и вонредна состојба, подетално се 
уредуваат со Упатство што го донесува директорот на Архивот на Македонија. 
 
 

Член 9 
 
 Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во Службен весник на Република Македонија. 


