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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 19 точка 11 алинеја 1 од Законот за одбрана („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе
ОДЛУКА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА
ОДБРАНА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува методологијата за спроведување на подготовките за
одбрана.
Член 2
Подготовките за одбрана претставуваат систем на организациски, кадровски,
материјално-технички, финансиски и други мерки и активности за изработка на
документи за остварување на непречено функционирање на органите на државната власт,
производство, вршење на услуги и други дејности од значење за Република Македонија во
воена состојба.
Како подготовки за одбрана се сметат и активностите за изработка и ажурирање на
Планот за одбрана на Република Македонија и Буџетот на Република Македонија за воена
состојба.
Подготовките за одбрана се засноваат врз расположивите човечки и материјални
можности на Република Македонија.
Член 3
Спроведувањето на подготовките за одбрана се врши од страна на:
а) органите на државна власт:
- Собранието на Република Македонија,
- Претседателот на Република Македонија,
- Bладата на Република Македонија со органите на државна управа и другите државни
органи,
- судските органи и
- јавното обвинителство;
б) Уставниот суд на Република Македонија;
в) Народниот правобранител;
г) Народната банка на Република Македонија;
д) Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст Армијата);
ѓ) јавните претпријатија и јавните установи и служби од областа на здравството,
социјалната заштита, предучилишното и основното образование;
е) трговските друштва и јавните установи и служби од посебно значење за одбраната
определени со уредба на Владата на Република Македонија и
ж) единиците на локалната самоуправа.
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II. АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДБРАНА
Член 4
Активностите за изработка на Планот за одбрана на Република Македонија (во
натамошниот текст: Планот за одбрана) опфаќаат изработка на:
- Процена на можните воени и други опасности со кои се загрозува суверенитетот,
самостојноста и територијалниот интегритет на Република Македонија и
- документи на Планот за одбрана.
Член 5
Процената на можните воени и други опасности со кои се загрозува суверенитетот,
самостојноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, се изработува
согласно Одлуката за методологија за изработка на проценка на можните воени и други
опасности со кој се загрозува суверенитетот, самостојноста и територијалниот интегритет
на Република Македонија.
Член 6
Документите на Планот за одбрана се изработуваат врз основа на Процената на
можните воени и други опасности со кои се загрозува суверенитетот, самостојноста и
територијалниот интегритет на Република Македонија.
Документите на Планот за одбрана се однесуваат на:
- мерките на приправност;
- функционирањето на органите на државната власт;
- употребата на Армијата и
- вкупните потребни ресурси за одбрана.
Член 7
Документите кои се однесуваат на мерките на приправност содржат мерки, задачи,
постапки и активности за обезбедување на организиран премин на работа на субјектите од
член 3 од оваа одлука, од мирновремена во воена состојба.
Член 8
Документите кои се однесуваат на функционирање на органите на државната власт
содржат задачи, мерки, постапка и начин за нивното функционирање, кои согласно
добиените мерки на приправност предвидуваат планско, навремено и успешно
извршување на задачите во воена состојба.
Член 9
Документите кои се однесуваат на употребата на Армијата содржат оперативни и
стручни планови и документи за организација, подготовки, мобилизација, командување и
други документи за употреба на Армијата.
Член 10
Со документите кои се однесуваат на вкупните потребни ресурси за одбраната се
утврдуваат потребните ресурси наменети првенствено за Армијата, полицијата, силите за
заштита и спасување, субјектите кои ги спроведуваат подготовките за одбрана, како и
граѓаните на Република Македонија.
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III. АКТИВНОСТИ ЗА АЖУРИРАЊЕ И КЛАСИФИЦИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА
ПЛАНОТ ЗА ОДБРАНА
Член 11
Документите на Планот за одбрана се изработуваат во еден примерок и се чуваат во
Министерството за одбрана.
Документите на Планот за одбрана се ажурираат по потреба, а најмалку еднаш во текот
на годината, врз основа на посебна програма на Владата на Република Македонија.
Ажурирањето на документите на Планот за одбрана се организира и спроведува од
страна на Министерството за одбрана во соработка и учество на субјекти од член 3 од оваа
одлука.
Член 12
Планот за одбрана претставува класифицирана информација со степен „ДРЖАВНА
ТАЈНА“.
Документите кои ги изработуваат субјектите од член 3 од оваа одлука, претставуваат
класифицирана информација со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“.
IV. БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
ВОЕНА СОСТОЈБА
Член 13
Во документите кои се однесуваат на Буџетот на Република Македонија за воена
состојба се утврдуваат видовите и висината на изворните приходи и висината на
расходите по корисници и намена за остварување на функциите на органите на државната
власт, Армијата, Уставниот суд на Република Македонија и Народниот правобранител, во
воена состојба.
Документите од став 1 на овој член, се изработуваат од страна на Министерството за
финансии во соработка со Министерството за одбрана и субјектите од став 1 на овој член.
Буџетот на Република Македонија за воена состојба се утврдува во мирновремена
состојба.
V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО–ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА
Член 14
За органите на државна власт, Армијата, Уставниот суд на Република Македонија и
Народниот правобранител, финансиски средства за спроведување на подготовките за
одбраната се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, во рамките на
финансиските средства на буџетите на тие органи.
Член 15
За Народната банка на Република Македонија, финансиски средства за спроведување
на подготовките за одбрана се обезбедува од сопствени извори.
Член 16
За единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија и јавните установи и
служби од областа на здравството, социјалната заштита, предучилишното и основно
образование, трговските друштва и јавните установи и служби од посебно значење за
одбраната кои се определени со уредба на Владата на Република Македонија, финансиски
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средства за потребите на одбраната се обезбедуваат од сопствени извори и од Буџетот на
Република Македонија.
VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 17
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за
методологијата за спроведување на подготовките за одбрана („Службен весник на
Република Македонија ” бр. 83/03).
Член 18
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 41-9728/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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