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ВОВЕД 
 

Заштитата на енергетскиот сектор од сите форми на 

ризики и закани треба да биде главна компонента на агендата за 

национална безбедност на секоја држава. Сите аспекти на 

производствените капацитети, ресурсите, транспортот и 

излезните продукти може да бидат потенцијални мети на напад. 

Преку спроведеното истражување за безбедносната проценка на 

ризици во критичната инфраструктура се направи анализата која 

ги разгледа потенцијалните ризици, закани и опасности во 

критичната инфраструктура во Северна Македонија, а посебно се 

обиде да ги идентификува опасностите кои постојат врз 

енергетскиот сектор. Анализата беше реализирана во текот на 

март и април 2021 година.  

Овој извештај е кратка презентација на наодите и 

резултатите од спроведената анализа. Анализата има за цел да 

понуди и конкретни препораки и предлози за минимизирање и 

елиминирање на ризиците, кои може да бидат од големо 

значење за компаниите од енергетскиот сектор во државава. На 

тој начин, оваа истражувачка активност дава придонес кон 

евалуација на безбедносната состојба и унапредување на 

условите кои влијаат врз непречено функционирање на сите 

процеси во оваа клучна област за националната безбедност на 

државата.  

Субјектите од критичната инфраструктура би имале 

директен бенефит како корисници на наодите и резултатите од 

ова истражување, а особено заклучоците, препораките и 

предлозите врз основа на кои би можеле да преземат конкретни 

чекори во иднина за зајакнување на нивните внатрешни 

капацитети.  
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КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 
  

Критичната инфраструктура1 е изложена на разни видови 

ризици и опасности од различна природа, како што се природни 

катастрофи, човечки грешки, технички проблеми и кривични 

дела, од кои последиците може да бидат огромни. Нејзината 

посебна заштита е повеќе од потребна, особено поради 

нејзиното значење за виталните функции во државата и 

нејзината безбедност. 

Критичната инфраструктура има улога во унапредувањето 

и заштитата на човековите права (на пример, инфраструктура 

која е од витално значење за функционирање на системите за 

здравствена заштита, за итни услуги, за вода и отпадни води, за 

енергенси, транспорт и др.), како и влијанието врз човековите 

права што ќе го направи штетата, нарушувањето или 

уништувањето (на пример, неможност за испорака на соодветни 

здравствени услуги, оштетување на животната средина што 

може да резултира со човечки загуби, присилно раселување со 

негативно влијание врз правото на здравје, блокирање на 

транспортот, недостиг на енергенси итн.).  

Според Европската комисија2 критичната инфраструктура 

е систем или негов дел што е неопходен за одржување на 

виталните општествени функции (здравје, безбедност, сигурност, 

економска или социјална благосостојба на луѓето) и чие 

нарушување или уништување би имало значително влијание како 

резултат на неисполнување на тие функции. 

Терористичката закана за критичната инфраструктура и 

ранливите цели е меѓу најсериозните безбедносни предизвици со 

кои се соочува меѓународната заедница денес - и таа постојано 

 
1 CTED and UNOCT, The protection of critical infrastructures against terrorist attacks: 
Compendium of good practices, CTED, UNOCT and INTERPOL, 2018, 
https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2019/01/Compendium_of_Good_Practices_Compressed.pdf  
2 чл. 2, Council Directive 2008/114/EC 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/01/Compendium_of_Good_Practices_Compressed.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/01/Compendium_of_Good_Practices_Compressed.pdf
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се развива. Меѓународните организации од областа на 

безбедноста3 даваат поддршка на своите земји-членки за да ја 

подобрат безбедноста и отпорноста на особено ранливите цели 

против оваа закана. 

Домашната критична инфраструктура денес е повеќе 

изложена на ризик отколку во кој период досега, и секако во 

мирно временски контекст. Високо дигитализираната и поврзана 

природа на денешното здравство, јавниот сектор, градежните и 

индустриските системи ги ставија во фокусот на сајбер 

криминалците. Актуелната и сеприсутна криза во јавното 

здравство само додаде дополнителни проблеми на оние со кои 

се соочуваa одговорните за заштита на лични податоци и 

чувствителни информации.4 

 

ЗОШТО Е ПРИВЛЕЧНА ЦЕЛ? 
 

Критичната инфраструктура е привлечна цел за 

оштетување, нарушување или уништување од страна на 

различни субјекти поради различни причини5.  

Главната причина е стратешката вредност која ја има за 

општествата, особено во високо индустриските развиени земји 

кои во голема мера зависат од нејзиното правилно 

функционирање. Негативните интервенции во функционирањето 

на критичната инфраструктура, кое би било идеално доколку се 

генерираат каскадни ефекти, им овозможува на криминалните 

групи да предизвикаат штета само со многу мал влог и со тоа да 

 
3 Protecting critical infrastructure and vulnerable targets against terrorist attacks, 
https://www.osce.org/secretariat/107809  
4 Moy, R., Protecting critical infrastructure and distributed organizations in an era of chronic 
cybersecurity risk, https://www.securitymagazine.com/articles/93663-protecting-critical-
infrastructure-and-distributed-organizations-in-an-era-of-chronic-cybersecurity-risk, 
17.12.2020  
5 Ackerman, G., Assessing terrorist motivations for attacking critical infrastructures, Centre 
for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, 2007, https://e-
reports-ext.llnl.gov/pdf/341566.pdf  

https://www.osce.org/secretariat/107809
https://www.securitymagazine.com/articles/93663-protecting-critical-infrastructure-and-distributed-organizations-in-an-era-of-chronic-cybersecurity-risk
https://www.securitymagazine.com/articles/93663-protecting-critical-infrastructure-and-distributed-organizations-in-an-era-of-chronic-cybersecurity-risk
https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/341566.pdf
https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/341566.pdf
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предизвикаат штети, но и страв што не би биле остварливи толку 

лесно со напаѓање на други „обични“ цели.  

Нападите врз објектите на критичната инфраструктура 

може да бидат извршени за да ја покажат немоќта на државните 

институции ефикасно и ефективно да ги заштитат. На пример, 

не-државни субјекти (терористички организации) можат да 

нападнат објекти за производство на електрична енергија, 

гасоводи, нафтоводи, водни системи, компјутерски бази итн., со 

цел да го прекинат снабдувањето со основни ресурси и 

информации и на тој начин да се открие ранливоста на 

државните институции.  

Друга можна мотивација, поврзана со двете претходни, би 

била желбата да се добие повисок степен на публицитет отколку 

што би било можно со фокусирање на цели од „низок профил“. 

Физичката безбедност околу критичната национална 

инфраструктура, како што се централите, е обично многу 

импресивна. За жал, не може да се каже истото за нивната 

компјутерска безбедност.6 

 

РИЗИК 
 

Ризикот претставува претпоставено, очекувано, 

прогнозирано, можно идно дејствување, појава или 

непреземање, предизвикано од човек, технолошки процес или 

природна појава кое може под определени услови, причини или 

поводи да предизвика некаков облик на загрозување на луѓето, 

имотот или некое друго културно или природно добро (вредност). 

 
6 Price, C., How to protect our critical infrastructure from attack, 
https://www.ifsecglobal.com/borders-infrastructure/how-to-protect-our-critical-infrastructure-
from-attack/, 16.03.2021  

https://www.ifsecglobal.com/borders-infrastructure/how-to-protect-our-critical-infrastructure-from-attack/
https://www.ifsecglobal.com/borders-infrastructure/how-to-protect-our-critical-infrastructure-from-attack/
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Ризикот треба да се сфати како состојба која му претходи на 

започнувањето на процесот на загрозување.7 

Концептот на ризик8 претставува средство преку кое луѓето 

ги разбираат или, пак, се справуваат со опасностите и 

несигурноста во текот на животот. Ризикот е очекување (несакан) 

настан, очекување во однос на некој надворешен настан, актер 

или некоја структурна состојба. Преку оваа карактеристика 

ризикот се поврзува со реалноста, односно со општествените 

состојби. 

Од аспект на безбедноста и здравјето при работа, ризикот 

е веројатност за настанување повреди, заболувања или 

оштетување на здравјето на вработениот, како резулатат на 

опасност при работа.9 

Во безбедносна смисла на зборот, ризикот е, всушност, 

одредена состојба која претходи на заканите и загрозувањата.10  

Ризикот претставува „иден и од таа причина неизвесен 

настан кој може да има штетно влијание врз рентабилното 

работење“ или кој било акт, пропуст односно состојба која може 

сериозно да го попречи текот на активностите во правното лице, 

да предизвика загуби на имотот и материјалните вредности 

вклучувајќи човечки загуби и тешки повреди на персоналот.  

Ризикот континуирано и директно влијае врз вредностите 

на системот, а консеквенците од неговите дејства во форма на 

загрозување, на рентабилноста и успешноста на организацијата. 

Ризикот може да навлезе длабоко во деловниот процес и тоа во 

сите негови стадиуми. Бидејќи ризикот е „настан од иднината“ – 

настан кој претстои или може да се случи, тој не може да се 

 
7 За ризиците повеќе кај: Спасески, Ј., Николовски, М., Герасимоски, С.: Безбедносни 
системи – прилог кон учењето за безбедносните системи, Скопје, 2010 
8 Георгиева, Л.: Менаџирање на ризици, Филозофски факултет, Скопје, 2006, стр. 81-83 
9 чл. 3, ст. 1, т. 9, Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Репу-
блика Македонија бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/ 
2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016) 
10 Спасески, Ј., Аслимоски П., Герасимоски, С.: Приватна безбедност, Ун. „Св Климент 
Охридски“, Полициска академија – Скопје, Факултет за туризам и угостителство – Ох-
рид, Скопје-Охрид, 2008, стр. 109 
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предвиди, односно со висок степен на точност однапред да се 

знае кога ќе настане штетата со несакани последици, ниту, пак, 

со кој интензитет и обем ќе биде. Најдобро што може да направи 

одговорното лице во организацијата е претходно да преземе 

соодветни мерки за да се ублажи негативниот резултат од 

инцидентот. Ако превентивно не се преземат овие дејствија и 

целата сила на инцидентот во еден момент не се фокусира на 

организацијата, тогаш резултатот може да биде еднаков на 

катастрофа.11 

Ризикот при процесот на функционирање на критичната 

инфраструктура претставува опасност од противправно од-

земање, оштетување или уништување на која се изложени сите 

фази, ресурси и капацитети.  

 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОЦЕНКА  
 

За да се идентификуваат и евалуираат ризиците, потребно 

е да се изврши безбедносна проценка, која постојано ќе се 

проверува и унапредува. Притоа, се врши проценка на 

целокупната безбедносна состојба на територијата на државата 

или проценка за безбедносната состојба на подрачјето на еден 

регион, општина, населено место (онаму каде што објектите на 

критичната инфраструктура се лоцирани). Ризикот, како иден и 

неизвесен настан може да се процени и да се определи степенот 

на опасност која произлегува од него, а врз основа на тоа и да се 

преземат дополнителни безбедносни мерки. 

Целта на изработка и примена на проценката на ризикот12 

е создавање услови за донесување ефикасни и ефективни 

 
11 Доревски, З.: Обезбедување, практикум, Комора на Република Македонија за обезбе-
дување на лица и имот, Скопје, 2004, стр. 36 
12 Кековиќ, З., Бакрески, О., Стефаноски, С., Павловиќ, С.: Планирање и процена на ри-
зик во функција на заштита на лица, имот и работење, Комора на Република Маке-
донија за приватно обезбедување, Скопје, 2016, стр. 147 
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одлуки во процесот на заштитата на лицата, имотот и 

работењето втемелени врз сеопфатната проценка на ризикот. Со 

тоа се дава придонес во заштитата и правилното обезбедување 

на функционирањето на процесот во капацитетите на критичната 

инфраструктура, како и сите лица кои се вклучени или на 

посреден начин се во контакт со таквиот процес. 

 Стандардната постапка за проценка на ризик се состои од: 

1. идентификување на средствата; 
2. проценка на заканата; 
3. проценка на слабостите; 
4. поставување на приоритети во однос на ризиците; 
5. утврдување и поставување противмерки. 

Безбедносната проценка на ризици и закани, односно 

идентификувањето и евалуацијата на можните штетни појави 

насочени спрема критичната инфраструктура покренува низа на 

специфични проблеми. Основен проблем во овој контекст е тоа 

што криминалците го прилагодуваат своето однесување кон 

промените во ресурсите што им се достапни и кон промените во 

безбедносните карактеристики на потенцијалната цел. 

Во однос на изворите од кои треба да се извлечат 

елементи за проценка на заканата поврзана со штетни појави, а 

особено со криминални, па и терористички закани, стратегиите и 

политиките за функционирање и развој на критичната 

инфраструктура треба да ја препознаат главната улога на 

разузнавачката заедница. Субјектите на разузнавачката 

заедница се надлежни за заштита на националната безбедност, 

па при извршувањето на задачите од нивниот делокруг на 

работа, тие честопати управуваат со доверливи информации 

како средства за заштита на критичната инфраструктура. Притоа, 

голем предизвик е да се обезбедат што повеќе релевантни 

информации за ризиците и заканите за да се споделуваат меѓу 

сите засегнати страни, со заштита на нивната доверлива 

природа, од друга страна. 
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Заканите поврзани со тероризмот против критичната 

инфраструктура имаат повеќе димензии во зависност од нивната 

природа (физички наспроти сајбер напади), нивното потекло 

(внатрешни наспроти надворешни напади) и контекстот во кој тие 

се случуваат (изолирани или со повеќе цели). 

Физичките закани кои се насочени кон критичната 

инфраструктура може да имаат различни форми. Нивната 

заедничка карактеристика е што тие имаат за цел да уништат 

инфраструктура, да ја ослабнат или да ја направат неоперативна 

во целост или делумно со интервенирање врз нејзината физичка 

структура, механички компоненти, итн. Најчестите физички 

закани за критичната инфраструктура вклучуваат употреба на 

експлозиви или запалувачки уреди, транспортни средства, 

ракети, гранати, па дури и едноставни алатки (на пр. прекинувачи 

на електрична енергија или запалки за да поттикнат 

подметнување пожари) итн. за да се постигне тотален или 

делумен колапс или уништување на инфраструктурата. Нападите 

може да вклучуваат и намерна модификација или манипулација 

со системите и процесите (на пр. вклучување и исклучување на 

машините во објектите, отворање и затворање на цевководните 

системи, потиснување на сигналите од процесите, сигнали за 

дефект или аларми). Распоредувањето хемиско, биолошко, 

радиолошко или нуклеарно оружје или супстанции претставува 

друг карактеристичен вид на закана за критичната 

инфраструктура. Ова може да се движи од ширење на заразни 

патогени во ланци за снабдување со храна, водоводни цевки, 

итн., до употреба на отровен гас на клучните сообраќајни 

крстосници и патишта. Исто така е релевантно да се напомене 

дека нападот на критичен објект кој содржи хемиски, биолошки, 

радиолошки или нуклеарни материјали, исто така, може да 

резултира во ослободување на вакви материјали. 

Иако сајбер заканите се разликуваат од физичките по 

природата, крајниот резултат може да биде ист. Сајбер заканите 

се разликуваат, но може да вклучуваат, на пример, напади преку: 
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 манипулирање со системите или податоците како што е 

малициозен софтвер што ги експлоатира ранливостите во 

компјутерскиот софтвер и хардверските компоненти 

неопходни за работа на критичната инфраструктура, 

 затворање клучни системи како што се нападите на 

оперативните системи, 

 ограничување на пристапот до клучните системи или 

информации, преку извршување напади со изнуда или 

уцена, за барање откуп и сл. 

Додека заштитата на критичната инфраструктура од 

надворешни напади се спроведува според упатства на многу 

национални и меѓународни регулаторни служби, заканите од 

внатрешни напади, досега, биле предмет на релативно помало 

внимание. Во споредба со надворешните субјекти, кои можат да 

добијат пристап до критичната инфраструктура преку насилни 

дејствија, извршителите на внатрешни напади (инсајдери) имаат 

неспорно многу повеќе предности. Инсајдерите често се 

вработени во компанијата или се добавувачи. Тие можат да 

бидат главни заговорници или да дејствуваат како соучесници 

(на пр. информатори) на надворешните извршители. Тие 

честопати се во состојба да ги набљудуваат процесите што не се 

нарушени во текот на еден временски период. Нивното знаење 

(или леснотијата со која тие можат да се здобијат со знаење) за 

соодветниот објект може лесно да се искористи за криминални 

цели. Во оваа област, клучна превентивна улога има 

спроведувањето на ефективни процедури за селекција на 

персоналот и нивна проверка. 

Заканите против критичната инфраструктура може да 

бидат или изолирани и спорадични акти, или дел од поширок 

план за напад на инфраструктура во истиот сектор, кои припаѓаат 

на идентичен сопственик/оператор или се наоѓаат во истата 

географска област. Тука влегуваат дејствија мотивирани од 

терористи, насочени кон критичната инфраструктура, на ист 
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начин како и индустриската шпионажа, каде сајбер-нападите 

честопати се лансираат „кампањски“ или како сериски напади. 

Идентификацијата на обрасците во слични сценарија 

честопати бара силни аналитички алатки и обработка на 

информации од огромни и хетерогени извори. Во енергетскиот 

сектор, на пример, повеќето сајбер-напади не се објавуваат, 

бидејќи операторите не сакаат да ги споделат со јавноста овие 

инциденти. Сепак, можноста да се препознаат основната 

динамика и методите што е можно порано е клучна за да им се 

овозможи на властите да имаат релевантни информации и да 

преземат соодветни активности. Ова го зголемува капацитетот за 

поефективно реагирање на тековните напади и прогнозирање 

непосредни напади против потенцијалните жртви.13 

Во некои случаи, она што се чини како изолиран напад 

насочен кон релативно „неважни“ цели, во реалноста може да 

биде дел од поамбициозни и поединечни криминални 

стратегии.14 

Анализата на ризиците и заканите треба да ја земе 

предвид веројатноста за одредена група или категоризација на 

напади. Дефинираните тактики, техники и процедури што се 

користат при ваквите напади се области од кои што треба да се 

постави заштита. Но, не се застанува тука. Дури и по 

идентификување на потенцијалниот противник и неговиот модус 

операнди, процесот треба да продолжи за да се искористат 

најдобрите практики за да се елиминира заканата што ја носи 

секој таков чинител.15 

 

 
13 OSCE, Good Practices Guide on Non-Nuclear Critical Energy Infrastructure Protection 
from Terrorist Attacks Focusing on Threats Emanating from Cyberspace, 2013, 
www.osce.org/atu/103500?download=true  
14 DHS, Advanced Persistent Threat Activity Targeting Energy and Other Critical 
Infrastructure Sectors, 20 October 2017, www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA17-293A   
15 Atkinson, S., Critical Infrastructure and Public Protection Strategies, 
https://www.cisecurity.org/blog/critical-infrastructure-public-protection-strategies-1/  

http://www.osce.org/atu/103500?download=true
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA17-293A
https://www.cisecurity.org/blog/critical-infrastructure-public-protection-strategies-1/
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ПРЕВЕНЦИЈА НА ОПАСНОСТИ 
 

Со зголемување на техничко-технолошкиот напредок и сè 

поширокото користење и злоупотреба на технологијата, постојат 

стравувања дека фреквенцијата и сериозноста на нападите врз и 

инцидентите во капацитетите на критичната инфраструктура во 

иднина ќе се зголемат. Притоа, не постои унифицирана 

национална можност за заштита на меѓусебно поврзани аспекти 

на инфраструктурата на земјата. Една од причините за ова е што 

не постои добро разбирање на меѓусебните односи. Исто така, 

нема консензус за тоа како елементите на инфраструктурната 

мрежа заедно, или како секој елемент функционира и влијае на 

другите. Обезбедувањето на националната инфраструктура 

зависи од разбирањето на односите меѓу нејзините елементи.  

Заштита на критична инфраструктура бара развој на 

национална можност за идентификување и следење на 

критичните елементи и да се утврди кога и дали елементите се 

под напад или се жртви на деструктивни природни појави.  

Затоа е потребно да се утврдат ранливостите и да се 

анализираат алтернативи со цел критичната инфраструктура да 

се подготви за инциденти. Треба да се даде фокус на 

подобрување на можноста за откривање и предупредување за 

претстојните напади и дефектите на системот во критичните 

елементи на националната инфраструктура. 

Импликациите од падот на критичната инфраструктура се 

огромни и треба да се гледа на нив од долгорочна перспектива. 

Треба да бидат присутни блиски синергии помеѓу владата и 

приватниот сектор за да се развие сеопфатна и робусна 

стратегија за спречување на претстојните закани од политички 

мотивирани групи, сајбер криминалци и други такви непријатели. 

Треба да се преземат чекори за да се обезбеди заштита на 

критичната инфраструктура низ сите слоеви на нејзината 

архитектура, со компоненти кои се однесуваат на деловните и 
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оперативните процеси, капацитетите, ресурсите, апликациите, 

податоците, комуникацијата, мрежата и периметарот за мрежата 

за информатичката и оперативна технологија.16 

Спречувањето напади врз критичната инфраструктура е 

активност на субјектите кои се задолжени за чување и заштита 

на националната безбедност. Со оглед на тоа што објектите на 

критичната инфраструктура се обезбедуваат, чуваат и 

заштитуваат од страна на компаниите за приватна безбедност, 

тоа значи дека и работниците за приватно обезбедување се 

директно одговорни и за заштитата на националната безбедност. 

Во поголемите компании од енергетскиот сектор обезбедувањето 

се врши преку сектори за физичко обезбедување за сопствени 

потреби кои ги планираат, организираат и спроведуваат мерките 

за заштита и безбедност преку пропишување процедури, 

постапки, изработување елаборати за заштита, правилници и 

планови. Врз основа на тоа, задачата на државни и приватни 

безбедносни субјекти е да следат, проценуваат, откриваат и 

спречуваат планови, заговори и други подготовки за извршување 

криминални акти во целина. Проактивните заложби за претходно 

преземање заштитни мерки, како и соработување со релевантни 

субјекти (за разлика од едноставно реагирање по извршен 

криминален акт) имаат фундаментална улога во превентивните 

напори за спречување напади врз критичната инфраструктура. 

Мерките кои се директно релевантни за засилување на 

превенцијата на криминалните напади кои специфично се 

насочени кон критичната инфраструктура се: 

 Идентификување на главните улоги и одговорности во 

областа на превенцијата, вклучително и на ниво на 

операторите со критичната инфраструктура (т.е. 

целокупната улога на раководителите на највисоко ниво, 

на безбедносните службеници и, генерално, утврдување 

на концептот дека спроведувањето на превентивните 

 
16 Auti, S., Resilience Against Cyber Attacks, Protecting Critical Infrastructure 
Information, https://www.wipro.com/cybersecurity/resilience-against-cyber-attacks1/  

https://www.wipro.com/cybersecurity/resilience-against-cyber-attacks1/
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мерки е задача за целата компанија и бара поддршка од 

сите нивоа); 

 Развивање работна средина и методологии за создавање 

прирачници, практични упатства и стандардни оперативни 

процедури за употреба од страна на операторите со 

критичната инфраструктура во областа на превенцијата; 

 Методи за директно идентификување што треба да бидат 

широко применети или разгледани од засегнатите страни. 

На пример, „безбедност по мерка“ како алатка за 

постигнување на превентивни цели или одржување 

ефективни безбедносни аранжмани преку извидување на 

областа заради зголемување на веројатноста брзо да се 

идентификуваат подготвителните активности за 

евентуални напади; и 

 Усвојување специфични групи на превентивни мерки 

(меѓусекторски или во специфични сектори) од страна на 

операторите на критичната инфраструктура. 

Во однос на унапредување на физичкото обезбедување 

посебно внимание треба да се посвети на: 

 Организација, делокруг и надлежност на службата за 

обезбедување. 

 Контрола на влез/излез и во кругот на објектот. 

 Контрола на внесување/изнесување на сите предмети и 

материјали. 

 Контрола на сообраќајот на влез/излез и во кругот на 

објектот. 

 Физичка заштита на сите лица присутни во објектот. 

 Користење на техничка опрема и уреди заради 

спречување на неовластен пристап во објектот. 

 Спречување на сите активности со кои се загрозува 

безбедноста на работниците и имотот. 
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 Преземање на мерки и активности од делот на 

контрасубверзивно делување (тероризам, саботажа, 

диверзија). 

 Елаборат за работа на службата за обезбедување при 

сложени безбедносни состојби во државата и 

опкружувањето (мирно временски услови, вонредна 

состојба и воена состојба). 

Обезбедувањето на објектите во енергетскиот сектор е 

комплексна и сложена задача со многу безбедносни ризици и 

закани, каде што може да настанат големи штети, па затоа 

потребно е службите за обезбедување постојано да 

имплементираат нови современи концепти и искуства на 

обезбедување, нови современи технолошко-технички системи на 

веќе постојните, да вршат постојана обука и едукација на лицата 

од обезбедувањето особено во делот на заштита од субверзивно 

делување.  

Иновациите честопати се клучни за успешен безбедносен 

одговор. Традиционалните системи и планови може да немаат 

софистицираност за да се избегне катастрофа во објектите 

нападнати од високо фокусирани напаѓачи (терористи). Овие 

критични места бараат нови технологии или иновативни 

употреби на постојната опрема, персонал и политики и 

процедури. 

Сепак, успешен план бара повеќе од само инсталирање на 

соодветна опрема. Потребен е повеќеслоен пристап, во кој 

различните системи се интегрираат и комуницираат за да се 

создаде синергија неопходна за заштита на критичната 

инфраструктура од ризик и одговорност. Тоа е постојана битка да 

се биде чекор пред развивањето на заканите насочени кон 

нарушување на функциите на овие критични места. 
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