Врз основа на член 19, точка 14, алинеја 4 од Законот за одбрана (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 22 декември 2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ЗОНИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ
ЗА ОДБРАНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определуваат објектите и зоните од значење за одбраната.
Член 2
Kако објекти и зони од значење за одбраната на Република Македонија се сметаат објектите и зоните кои се посебно уредени за потребите на одбраната или се предвидува
нивно уредување (во натамошниот текст: објекти и зони), а со чие откривање би можеле
да настанат штетни последици за одбраната и безбедноста на земјата и нејзините граѓани.
Член 3
Објекти и зони од значење за одбраната, се објектите и зоните предвидени и наменети
за:
- сместување и работа на органите на државната власт во воена состојба,
- работа на радио-телевизиската мрежа во воена состојба,
- складирање на материјалните резерви за снабдување на вооружените сили,
- промет и производство на предмети за вооружување и воена опрема,
- дисперзија и дислокација на културни и историски богатства и знаменитости, злато,
пари и хартии од вредност и
- потребите на Армијата на Република Македонија.
Член 4
Прегледот на објектите и зоните од значење за одбраната утврден од страна на министерот за одбрана е составен дел на документите на Планот за одбрана.
Член 5
Објектите и зоните од значење за одбраната се заштитуваат со следните мерки на безбедност и заштита:
- поставување на знаци за забрана за набљудување и снимање, запирање, паркирање и
други соодветни сообраќајни знаци на делот од јавниот пат во близина на објектите односно зоните,
- контрола на режимот на движење и престој на лица кои не се постојано вработени во
истите,
- постапка на вработените во односите со странски физички и правни лица,
- физичко обезбедување,
- поставување на електронски уреди и други средства за заштита,
- маркирање од набљудување од земја и воздух,
- постојана безбедносна обука, воспитување и информирање на вработените, како и на
лицата задолжени за обезбедување и
- заштита на техничката и друга документација и податоци кои се однесуваат на објектите и зоните.
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Член 6
Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определување на зони во Република Македонија од посебно значење за одбраната (“Службен весник
на Република Македонија-Посебен службен весник“ бр. 13/94 и 4/96) и Одлуката за определување на зони во Република Македонија од посебно значење за одбраната (Дов. бр. 69/1 од
12.10.1993 година).
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-5596/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
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