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2021 ГОДИНА

Скопје,2022 година
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Согласно Планот за работа на Mинистерството за одбрана за 2021 година, изработен е Годишен извештај за степенот на
реализација на активностите од Годишниот план за работа на Министерството за одбрана за 2021 година.
Годишниот извештај дава пресек за степенот на реализација на активностите кои се во согласност со Долгорочните
развојни цели на одбраната, како и со Стратешките приоритети и приоритетните цели за 2021 година.
Приоритетни цели на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во 2021 година беа:
- Одржување и унапредување на одбранбената и безбедносната политика во функција на исполнување на
националните надлежности и интереси, како и произлезените задолженија како полноправна членка на НАТО
алијансата;
- Унапредување на националните одбранбени капацитети согласно Стратегискиот одбранбен преглед 2018 година;
- Исполнување на обврските од членството во НАТО;
- Придонес кон меѓународните напори за изградба и чување на мирот.
Во Годишниот извештај на МО за 2021 година опфатени се планови, програми, проекти и активности на секторите во
Министерството за одбрана и ГШ на Армијата на Република Северна Македонија, Воената Академија и Воениот музеј.
Реализацијата на планираните активности во Годишниот план за работа на МО за 2021 година беше поддржана со
Буџетот на Министерството за одбрана за 2021 година, кој изнесуваше 11.097.000.000 денари, или 1,57% од БДП.
Активностите кои беа предвидени да се реализираат во 2021 година се одвиваа отежнато заради пандемијата
предизвикана од вирусот КОВИД 19, дел од активностите кои беа предвидени за реализација во 2021 година се префлени
за реализација за 2022 година, обуките кои беа предвидени со Годишниот план на Министерството за одбрана за 2021
година беа редуцирани, а беа откажани и голем број состаноци, курсеви, вежби, семинари кои требаа да се реализираат
во нашата држава или надвор од државата. Дел од состаноците и обуките се реализираа on line преку видео
телеконференциска врска (VTC).
Од вкупно 211 планирани активности за реализација, во текот на целата година реализирани се 121 активност,
делумно реализирани се 29 активности и нереализирани се 61 активност.
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Годишниот извештај треба да послужи за понатамошна анализа од страна на секторите во Министерството за
одбрана и Генералштабот на Армијата, Воената академија и Воениот музеј, во насока на унапредување на процесот на
реализација на планираните активности во иднина.
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Поврзаност со стратешкиот приоритет и Стратешки приоритет:Унапредување на националните одбранбени капацитети и
цел на Владата:

способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед.

Поврзаност со приоритетите и целите на Приоритетна цел на МО: Унапредување на капацитетите на Министерството за одбрана
органот на државната управа:

за успешно спроведување на планираните задачи.

Цел на програмата:

Цел:
• Унапредување на работата, зголемување на ефикасноста на внатрешните работни
процеси;
• Зајакнување на одбранбената дипломатија и соодветен придонес со персонал во
меѓународните организации.

НАЗИВ НА ПРОГРАМАТА:

ПОТПРОГРАМА:

1.

1.1: Законска и стратегиска рамка (изработка на закони, МО

АДМИНИСТРАЦИЈА

ОДГОВОРЕН:

стратегиски документи).
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
Нереализирана
Донесен Закон.
ГПР
на
Влада
2021г./СОП 2018
1.
Предлог- Закон за донесување на
Закон за вработените во одбраната.

Изработена
беше
драфт СПР/СПП/СЧР
верзија, добиени коментари и
за предлози
од
надворешни
експерти,
одржани
низа
состаноци на неформалната
работна група, но не беше
завршен
процесот
на
одбрување. Согласно ГРП на
МО за 2021 предвиден рок за
реализација беше јули 2021г.
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Нереализирана
Донесен Закон/ГПР на
2. Предлог- Закон за донесување на Влада
2021/СОП
Закон за изменување и дополнување на 2018/ДПРОС 2019/2028
Законот за пожарникарство.

3. Предлог- Закон за донесување на
Закон за продажба на станови кои
потекнуваат од станбениот фонд на
поранешната ЈНА.

Текстот на Предлог законот се СПР/СФ/СЦВС
усогласува во Меѓуресорска
работна група, формирана за Нема доставен извештај за
активноста.
негово изготвување.
Согласно ГРП на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јуни 2021г.

Реализирана
Законот
е
Донесен Закон/ГПР на 16.07.2021г.
Влада 2021/СОП 2018

донесен

на СН/СПР
Предлогот
на
законот
е
поднесен од група пратеници,
по истиот е дадено позитивно
мислење од стрaна на Владата
во април 2021 г.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
март 2021г.

Законот е донесен и објавен во Центар за управување со
Реализирана
Донесен Закон/ГПР на Службен весник.
кризи/СЦВС
Влада 2021
4. Предлог- Закон за измена и дополна
Согласно ГПР на МО за 2021
на Законот за управување со кризи.
предвиден рок за реализација
јан. 2021г.
Реализирана
Донесен Закон за јавни
5. Предлог - Закон за донесување на набавки во областа на
Закон за изменување и дополнување на Закон одбраната
и Законот е доснесен.
за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста/ГПР
на
безбедноста
Влада 2021

Министерство за
финансии/СЛ/СПР
Поради политичка блокада на
собранието
овој
Закон
задоцнето беше ставен на
дневен ред во законодавниот
дом.
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Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан. 2021г.
Нереализирана
Законот е
Донесен Закон/ГПР на процедура.
Влада 2021г.

во

Собраниска СПР/КМО/ГШ

6. Предлог- Закон за измена и дополна
на Законот за служба во Армијата.

7. Предлог закон за изменување
дополнување на Закон за заштита
спасување (пиротехничари).

на

Армијата/СЦВС
Изработени се дополни и
измени на Законот и доставени
до СПР на натамошна постапка
(СЦВС).
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан.2021г.

Законот е донесен и објавен во Дирекција за заштита и
Реализирана
Донесен закон/ГПР на Службен весник.
спасување/СЦВС/СПР
и Влада 2021г.
и
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
мај 2021г.

Министерски насоки донесени.
Нереализирана
Усвоени
Цели
на ДПРОС (2019-2028) е во фаза на
способности.
усвојување.
8. Ажурирање/Изработка на нов ДПРОС
Усогласени и усвоени
2019-2028/Министерски насоки.
документи од Влада и
Собрание
на
Републиката

СПП/соработува

Нереализирана
Постапката
за
изработка
Изработен
дел
за сеуште не е покрената од
9. Учествo во подготовка на Национална
одбраната во рамки на страна на Владата.
безбедносна стратегија.
НБС.
Закон за одбрана

СПП/соработува
со
сите
сектори во МО и ГШ на
Армијата и носителот на
активноста.

сектори

во

МО

со
и

сите
ГШ

на

Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
сеп./окт. 2021 г.
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Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021г.
Активноста
Реализирана
Одобрени приоритетни согласно
цели и достава до динамика.
10.
Предлози за приоритетни цели Владата.
Стратешки приоритети на МО за 2022г.
Методологија
за
стратешко планирање и
подготвување на ГПР на
Влада
11.
Изработка на национална стратегија
за развој на национална мрежа за одбрана,
национални политики и процедури за сајбер
одбрана и управување со човечки капацитети.

Нереализирана
Изработена Стратегија.
Предлог Одлука во ГПР
на Влада за 2021г./План
за интеграција во НАТО

е

реализирана
предвидената СПП
Доставени до Влада.
Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
фев. 2021 г.

Стратегијата се изработува во
соработка
со
надворешни
институции по препораки од
НАТО (насоки и консултации со
НАТО завршени март 2021).
Проект во рамки на ИПТ за
сајбер, во тек.(К4).

Донесена е Комуникациска
12.
Изработка
на
Комуникациска Реализирана
политика/Стратегија на MO.
Изработена стратегија. стратегија на МО 2021-2022.
Предлог Одлука во ГПР
на Влада за 2021г./План
за интеграција во НАТО
13.
Изработка
и
одобрување
на Реализирана
Стратешки план за извршување на внатрешна Изработен и одобрен
ревизија за период 2022-2024 г.
Стратешки план/Закон
за јавна внатрешна
финансиска контрола

Сектор К4/соработува со сите
сектори

во

МО/ГШ

на

Армијата/надворешни
институции
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.
СКАОП
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

Стратешкиот план за период СВР
2022-2024

г.

е

одобрен

и

доставен до Министерство за
финансии на РСМ.

Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација 15 дек. 2021г.

ПОТПРОГРАМА 1.2: Планирање и подготовки во одбраната
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
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Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1.

Ажурирање на документи за Планот Реализирана/Контину
ирана
за одбрана.
Ажуриран план.
Закон за одбрана
2. Изработка на предлог буџет на МО за
воена состојба за период од три месеци
согласно потребите на МО и Армијата.

Согласно потребите редовно се
документи
за
ажурираат
функционирање на органите на
државната власт за работа во
воена состојба.

СПП
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација прва/втора
половина од 2021 г.
СПП во соработка со сите
сектори

Реализирана
Донесен буџет
Закон за одбрана

и

ГШ

на

Армијата/Министерство
за
Активноста е реализирана,
доставен е предлогот до финансии.
Министерство за финансии.
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација април 2021
г.

фининасиски
3.
Оддржување на објекти предвидени Реализирана/Контину Изработен
извештај и доставен како Извод
за работа на органите на Државната власт за ирана
воена состојба.
Функционални објекти до СФ;
Изработена
Програма
за
согласно намената
Закон за одбрана
одржување на објектите за
2022 г. и
Изработена
финансиска
програма за трошење на
средствата
согласно
Програмата за одржување.

СПП
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација прва/втора
половина од 2021 г.

Реализирана
СПП/соработува
со
сите
Одобрен ГПР од УГ и Документот
е
изработен,
4.
Изработка и донесување на ГПР на МО
сектори во МО и ГШ на
достава до Влада.
усвоен и објавен на ВЕБ станата
за 2022г.
Армијата, ВА и ВМ
Закон
за на МО (1 март 2022г)
одбрана/Упатство
за

8

начинот
постапување
министерствата
другите органи

на
на
и

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
ное./дек. 2021 г.
СПП/соработува

5.
Предлог иницијативи на МО
изработка на ГПР на Владата за 2022 г.

со

сите

сектори во МО и ГШ на
Реализирана
Доставени
се
предлог Армијата
за Доставени
предлог
иницијативи за изработка на
иницијативи до Влада.
ГПР на Влада за 2022г.
Согласно ГПР на МО предвиден
ГПР на Влада за 2021
рок за реализација окт/ное.
2021 г.

6.
Годишен План за набавки со
склучување на договори на Владата на Реализирана
Република Северна Македонија со влади на ГПР на Влада за 2021
странски држави.
7.
Предлог –одлука за определување на
органите на државната управа кои се Нереализирана
подготвуваат за остварување на својата Донесена Одлука.
Закон за одбрана
функција во воена состојба.

СПП/СЛ/ГШ на Армијата
Активноста се одвива согласно
предвидената
динамика,
Согласно ГПР на МО предвиден
континуирано по потреба.
рок за реализација фев. 2021 г.
СЦВСсо РЦОЈ/СПР/СПП
Активноста не е реализирана

Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација втора
половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 1.3: Правна заштита, финансии, ревизија и инспекција
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
Реализирана
1.
Анализа на реализацијата за системот Изработена анализа.
за ППБИ.

сите
Започнати се активности за СПП соработува со
унапредување на системот за сектори во МО и ГШ на
ППБИ. Донесен националниот Армијата/советник од САД
акциски план во соработка со
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Препораки од ревизија САД. Активноста продолжува Согласно ГПР на МО предвиден
согласно член 67 од со
реализација,
се рок за реализација прва
Правилникот за ППБИ организираат работилници, а половина од 2021г.
во тек е и подготовка на
Решение за формирање на
работна група за ажурирање на
документите од системот за
ППБИ.
Нереализирана
Донесена Уредба.
2.
Предлог-Уредба за придонес со
ГПР
на
Влада
за
цивилни
експерти
и
капацитети
во
2021г.СОП 2018/ДПРОС
меѓународни операции, мисии и иницијативи
2019-2028
од областа на одбраната.

Одлучено дека предметната
уредба нема потреба да се
изработи и да се донесе, затоа
што за оваа проблематика
носител останува МНР и постои
Закон. Нема доставен Годишен
инфо од шестмесечен извештај.

СЦВС со РЦОЈ/СПП

3.
Предлог-Уредба за координација на
работата, односите и организацијата во
дипломатските претставништва, команди,
штабови и воени единици на меѓународни
организации во странство и на територијата
на Републиката.

Владата на РСМ го прифати
усогласениот
текст
на
Меморандумот и го овласти
НГШ на Армијата, да го
потпише истиот.
Нема
доставен
годишен
извештај.

СПР/СМС/СПП/ГШ

Нереализирана
Донесена Уредба.
Закон за изменување и
дополнување
на
Законот
за
одбрана/Изменување
на
Законот
за
надворешни работи

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
март 2021г.

на

Армијата
Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
март 2021 г.

Нереализирана
Не е доставен извештај за СПР во соработка со СЛ/ГШ на
4.
Предлог Одлука за потпишување на ГПР
на
Влада
за активноста.
АРСМ
Меморандум за разбирање со НАТО за 2021г./СОП2018/ДПРОС
Поддршка од земја домаќин (Host Nation 2019-2028
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
Support-HNS).
фев. 2021 г.
5.
Учество во изработка на Уредба за
внатрешната структура на Постојаната
делегација на Република Северна Македонија
при НАТО.

Реализирана
Активноста е реализирана на МНР/СМС/КМО/СПР/СПП
Донесена уредба.
02 ное. 2021г. Владата го усвои
Закон за надворешни текстот на Уредбата (СМС).
работи/Закон
за
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одбрана/Законот
за
служба во Армијата

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.

Реализирана
6.
Предлог одлука за Пристапување во Донесена Одлука.
на
Влада
за
Центарот за координација на движење ГПР
Европа (MovementCoordination Centre Europe- 2021г/Закон за одбрана
MCCE).

Испратена информација до
Влада и усвоени се заклучоци
на 18 мај и на 21.12.2021 г.
Пристапувањето треба да се
реализира во 2022г.

СМС

7.
Правилник за распоредување на
припадниците на Армијата и вработените во
МО, надвор од територијата на Републиката,
за учество во хуманитарни и меѓународни
операции, НАТО мисии и операции и во
примената на правото на индивидуална или
колективна самоодбрана, како и во операции
за кризен менаџмент и кооперативна
безбедност.

Правилникот е усогласен од
страна на надлежните ОЕ во
МО, истиот е во фаза на
разгледување/одобрување од
страна на авторитетите во МО
(шестмесечен извештај).
Нема
доставен
годишен
извештај.

ГШ на

8.
Правилник за начинот на избор и Реализирана
подготовка на воен и цивилен персонал на Донесен правилник.
Армијата и вработените во МО, за упатување Законот за одбрана.
на должности во командни структури на
НАТО, дипломатски претставништва на
Републиката, команди штабови и воени
единици на меѓународни организации надвор
од територијата на Републиката и на
територијата на Републиката.

Активноста е реализирана.

СЧР/СПП/СПР/СМС

9.
Правилник
за
начинот
на Реализирана
извршувањето на служба во резервните сили Донесен правилник.
на Армијата.
Закон за одбрана.

Правилникот е донесен
објавен во Службен весник.

Нереализирана
Донесен Правилник.
Измени на Законот за
одбрана Сл. весник бр.
24/20

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
март 2021 г.

Армијата/СПР/СПП/СМ/СЧР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
април 2021 г.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
фев. 2021 г.

и СЦВС/СЧР/СПР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва половина од 2021 год.
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10.

Правилник за избор и пополна на Нереализирана
Донесен правилник.
персонал во активната резерва.
Закон за одбрана

Изработен
е
предлогПравилник и доставен до СПР
на
понатамошна
постапка
(шестмесечен извештај).
Нема
доставен
годишен
извештај.

11.
Правилник
за
остварување
на Нереализирана
работите од членовите 133, 134 и 135 од Донесен правилник.
Законот
за
одбрана
–разузнавање, Закон за одбарана
контраразузнавање
и
спречување
и
откривање на кривични дела во одбраната.

Правилникот е прилагоден
согласно новите регулативи и
НАТО стандарди. Документот е
изработен
и
доставена
одобрување до КМО.

СЦВС со РЦО
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва половина од 2021 г.
С-СВБиР/СПР
Од страна на ОЕ-ССВБиР, не е
доставен предлог за измена на
Правилникот

или

за

донесување нов (СПР).
Соглано ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
март 2021 г.
12. Правилник за стипендирање на лица
за
критични
специјалности,
заради
поставување на должност во Армијата,
согласно актот на формација.

Нереализирана
Донесен Правилник.
Закон за изменување и
дополнување
на
Законот за служба во
Армијата на Република
Северна Македонија Сл.
весник бр. 14/20

13. Правилник за начинот на одржување Реализирана
и проверка на физичката способност за Донесен Правилник.

Нема
доставен
годишен
извештај.
Во Предлогот на законот за
изменување и дополнување на
Законот за служба во Армијата
на РСМ, кој е во собраниска
процедура е изменет правниот
основ
за
донесување
на
Правилникот.
Правилникот може да се
донесе по влегувањето во сила
на оваа законска измена
(шестмесечен извештај).

ГШ на Армијата/СПР

Правилникот е донесен.

ГШ на Армијата/СПР

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан. 2021 г.
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служба во Армијата
неопходна регулатива.

и

14. Правилник
за
изменување
и
дополнување на Правилникот за начинот на
спроведување на контролни здравствени
прегледи на активниот воен и цивилен
персонал на служба во Армијата.

15.
МО.

Согласно ГПР на МО за 2021

дополнителна Закон за изменување и
дополнување
на
Законот за служба во
Армијата на Република
Северна Македонија Сл.
весник бр. 14/20

предвиден рок за реализација
беше фев. 2021 г.

Реализирана
Правилникот
е
донесен
Донесен Правилник.
(Службен весник бр.41/21)
Закон за изменување и Влезен во сила од 19.02.2021 г.
дополнување
на
Законот за служба во
Армијата Сл. весник бр.
14/20

Правилник за симболот и ознаките на Нереализирана
Нема
доставен
Донесен Правилник.
извештај.
Закон за изменување и
дополнување
на
Законот за одбрана Сл.
весник бр. 24/20

16. Изработка
на
Правилник
информатичка безбедност.

Нереализирана
Донесен правилник.
за Стратегија
за
ГКИС/Стратегија
сајбер одбрана

17. Изработка на Правилник за ИКТ Нереализирана
опрема.
Донесен правилник.
Национална Стратегија
за ИКТ/Стратегија за
ГКИС/Стратегија
за
сајбер одбрана

ГШ на Армијата/СПР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
фев. 2021 г.

годишен СПР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.

Изработката на правилникот е Сектор К-4/ССВБиР/ГШ на
одложена за 2022 г.
Армијата
Формирана работна група,
Согласно ГПР на МО за 2021
изработка во тек.
предвиден рок за реализација
март 2021 г.
Активноста е одложена за
2022г Националната стратегија
за ИКТ не е донесена и истата е
основа за изработка на овој
Правилник.
Носител
на
изработката е МИОА, но истата

Сектор

К-4/ССВБиР/ГШ

на

Армијата
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација дек. 2021 г.

е во застој.
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18. Изработка и донесување на нов Нереализирана
Правилникот е во постапка на СУТВПОиО
Правилник за користење на службени Донесен правилник.
донесување.
Согласно ГПР на МО предвиден
моторни возила.
Правилник
за
користење на службени
рок за реализација фев. 2021 г.
возила
19. Изработка
и
донесување
на
„Упатството за начинот на постапување на
специјалистите за јазично тестирање при
изработка на тестови и спроведување на
тестирање за владеење англиски јазик
согласно СТАНАГ 6001“.

Реализирана
Донесено упатство во февруари
Донесено Упатство.
2021г.
Закон
за
административни
службеници/Закон за
служба во Армијатa

СЧР/СПР/Сите

сектори

во

МО/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација март. 2021 г.
Воен

музеј/СПР/ГШ

на

20. Изработка и донесување на Упатства Нереализирана
Неопходност за
*одговорности и процедури за воено- усогласување со НАТО
регулатива.
историски добра во МО и Армијата;
Закон за
*историски артефакти и уметнички дела музеите/Закон за
заштита на културното
во МО и Армијата.
наследство/Закон за
културата

Активноста не е реализирана

21. Изработка на Упатство за користење Нереализирана
на социјални мрежи од вработените во МО и Донесено Упатство.
Армијата.
Закон за
одбрана/Закон за
служба во Армијата

Упатството е изработено и СКАОП
истото е доставено на мислење
Согласно ГПР на МО за 2021
во КМО.
предвиден рок за реализација

за:

Армијата
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација март 2021
год.

прва/втора половина од 2021
год.

22. Изработка
на
Упатство
за Нереализирана
постапување со архивски и документарен Уредба
материјал.
канцелариско
архивско работење

Активноста не е реализирана
за
и

Сектор К-4/КМО/СПР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
сеп.2021 год.
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Нереализирана
Нема доставен
Донесено Упатство.
активноста.
23. Изработка и донесување на упатство
Закон за градење/Закон
за евиденција, располагање, управување,
за
користење
и
градење и одржување на недвижен имот со
располагање
со
кој располага МО.
стварите во државна
сопственост

извештај за

24. Регистрација на движно и недвижно Нереализирана
Активноста не е реализирана.
културно наследство во сопственост на МО и Целосна и навремена
реализација.
Армијата.
Закон за музеите/Закон
за
заштита
на
културното
наследство/Закон
за
културата

СН/соработува со СФ/СПР/ГШ
на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва половина од 2021 г.
Воен музеј/соработува со сите
сектори

во

МО

и

ГШ

на

Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

Документот е изработен за СВР
25. Изработка и донесување на Годишен Реализирана
план за извршување на внатрешна ревизија Изработен и донесен 2022г.
и
доставен
до
Согласно ГПР на МО за 2021
за 2022 г.
Годишен
План
за Министерство за финансии.
ВР/Закон
за
јавна
предвиден рок за реализација
внатрешна финансиска
дек. 2021 г.
контрола
26. Извршување на редовни и вонредни
внатрешни ревизии согласно Годишниот Реализирана
план за извршување на внатрешна ревизија
Реализирани редовни и
за 2021 г.
вонредни внатрешни
ревизии/Закон за јавна
внатрешна финансиска
контрола/Закон за
одбрана/Годишен план
за извршување на

Активноста е реализирана со
исклучок на ревизијата која
беше планирана за последниот
квартал од годината (Ревизија

СВР

на процесот на планирање на

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
Армијата). Истата се поклопува втора половина од 2021 год.
со проектот кој се реализира во
јавните набавки во МО и

соработка со Центарот за
управување со промени и чија
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внатрешна ревизија за

крајна цел е подобрување на

2021 г.

јавните набавки и
воспоставување на систем за
следење и координација на
јавните набавки.

27. Изработка и донесување на Годишен Реализирана
извештај
за
извршените
ревизии
и Донесен
Годишен
СВР
активностите на СВР за 2020г.
извештај за извршените
Годишниот
извештај
е
Согласно ГПР на МО за 2021
ревизии и активностите
изработен и доставен до
предвиден рок за реализација
на СВР за 2020 г.
Министерство за финансии.
најдоцна до 10.05.2021год.
Закон
за
јавна
внатрешна финансиска
контрола
Реализирана
Изработен
годишен
28. Изработка на годишен извештај за извештај.
реализација на програмата за инспекциски Закон за одбрана и
други
закони
и
надзор во одбраната за 2020 г.
подзаконски акти од
областа на одбраната
Нереализирана
Реализирана Програма

СИО
Задачата е реализирана во
предвидениот рок. Извештајот
Согласно ГПР на МО за 2021
е доставен со акт бр. 11-25/1 од
предвиден рок за реализација
21.01.2021 г. до надлежните.
јан. 2021г.
Активноста не е реализирана, СИО
Програмата

за

и/н

во

одбраната за 2021 г, која беше
доставена согласно член 165 од

29. Реализација
на
програмата
за
инспекциски надзор во одбраната за 2021г.

Законот

за

одбрана

беше

донесена, со забелешка дека
истата

ќе

отпочне

со

реализација по усогласување
на законската регулатива за
функционирање

на

Реализацијата на активностите
од Годишната програма за и/н
за 2021 година беше условена
од усогласување на прописите
од областа на одбраната во
делот на функционирањето на
инспекциската
служба
во
одбраната.
Постапката
за
усогласување е во тек и сеуште
не е завршена.
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инспекциската
одбраната.

служба

Документот

во
е

навремено изработен и донесен
од

МО,

согласно

законски

утврден рок, декември 2020 г.
Доставен

е

предлог

за

изменување и дополнување на
Законот за инспекциски надзор
(ЗИН) со цел усогласување со
Законот за одбрана во делот на
функционирање

на

инспекциската
одбраната.

во

така,

до

на

МО

Исто

надлежниот
доставен

служба

сектор
е

Правилник
инспекциски

и
за

Предлог-

вршење
надзор

на
во

одбраната.
Реализирана
Изработена
програма/Годишен
план за работа на
30. Изработка на годишна програма за
МО/Закон за одбрана
инспекциски надзор во одбраната за 2022 г.

Годишната
програма
за
инспекциски
надзор
во
одбраната за 2022 г, согласно
одредбите од Законот за
одбрана и ГПР на МО за 2021 г, е
реализирана во предвидениот
рок и истата е донесена од
страна на МО, согласно член 165
од Законот за одбрана.

СИО
Согласно ГПР на МО за 2021г.
предвиден рок за реализација
дек. 2021г.

31. Годишен извештај до Собрание на Реализирана
Активноста е реализирана
СПП
Републиката за учество на припадници на Доставен Извештај до документот е доставен во дек.
Армијата и вработените во МО во Собрание
2021г.
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хуманитарни
операции,
меѓународни ГПР
на
Влада
операции, во НАТО мисии и операции надвор 2021г./Стратешки
од територијата на државата во 2021 г.
документи на МО.
32. Информација до Комисија за одбрана
и безбедност на Собранието на Републиката
пред склучување на договори со влади на
странски држави за набавки од Годишниот
план за набавки со склучување на договори
на Републиката со влади на странски
држави.

Согласно ГПР на МО за 2021

за

предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

Реализирана/Контину Активноста се одвива согласно
ирана
предвидената динамика.
Доставена инфо/ГПР на
Влада
за
СПП/СЛ/ГШ на Армијата
2021г./Стартешки
документи на МО

С-ВВА/ГШ на Армијата
33. Склучување на Договор за Воздушно
Реализирана
Договорот
е
склучен
на
15патролирање-AırPolıcıng во воздушниот
Склучен договор.
Согласно ГПР на МО 2021
ноем. 2021г.
простор на Републиката со SHAPE.
Донесена директива од
предвиден рок за реализација
страна на НАТО
дек. 2021 г.
34. Склучување на Технички аранжман за
воздушно патролирање –AırPolıcıng во
воздушниот простор на Републиката со втора Нереализирана
Договор не е склучен. Нема
Склучен договор.
земја.
одлука на Влада за склучување
Донесена директива од
на договор со втора земја.
страна на НАТО

С-ВВА/ГШ на Армијата

Реализирана
Изработен и донесен
35. Изработка на Финансиски план на МО ФП
и
насоки
за
за 2021 г. и Насоки за користење на реализација.
ППБИ/Интерни
средствата.
процедури за изработка
на ФП на МО

СФ

Активноста е реализирана во
предвидениот рок. Донесен ФП
и насоки за реализација на
буџетот на МО за 2021 г. на
22.01.2021 г. и доставен е до сите
носители на планирање.

Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
јан. 2021 г.
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Реализирана
Изработено Решение за
распределба
и
доставено
до
Министерство
за
финансии.
36. Изработка на Решение за внатрешна
Закон
за
јавна
распределба на буџетот на МО за 2021 г и
внатрешна финансиска
насоки за користење на средствата.
контрола/ Упатство за
спроведување
на
финансиските процеси
и начинот на преземање
на финансиски обврски
во МО

Изработено
Решение
за СФ
внатрешна распределба на
буџетот на МО за 2021 г. на 19-ти Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
февруари и доставено до МФ.
јан. 2021 г.

Реализирана
Анализата
е
изработена
Изработена анализа по согласно предвидениот рок.
потпрограми
од
37. Анализа на извршување на Буџетот на буџетот.
Интерни процедури за
МО за 2020 г. по потпрограми.
евидентирање
и
следење на реализација
на буџетот

СФ

Реализирана
Изработени
и
дистрибуирани
38. Изработка
на
квартални квартални извештаи до
сметководствени извештаи за реализација носителите
на
на ФП на МО за 2021 г. и годишен извештај за планирање.
Интерни процедури на
2020 г.
СФ на финансиски
извештаи

СФ

Изработен
годишен
сметководствен извештај за
2020
г.
и
3
квартални
сметководствени извештаи за
2021 г. за реализација на
Финан-сискиот план на МО и
доставен до носителите на
планирање. Четвртиот квартал
се изработува во јануари
наредна година.

Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
март 2021 г.

Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
јан./април-јуни/окт. 2021 г.
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39. Изработка на Извештај за извршен
попис за 2020 г.

Реализирана
Изработен Извештај

Изработен
Извештај
извршен попис за 2020г.

за СФ
Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
фев. 2021 г.

Реализирана
Изработени
завршни
сметки за сите сметки
40. Изработка на Завршна сметка за 2020 во МО.
г. за жиро сметките на МО.
Закон/Правилник
за
на
сметководство
буџетите и буџетските
корисници.

Изработени
се
Завршните СФ
сметки за 2020г. (за 8 жиро
сметки) и доставени се до Согласно ГПР на МО 2021
надлежните институции.
предвиден рок за реализација

Реализирана
Изработен
Предлог
буџет и доставен до МФ.
Закон за
буџетите/Буџетски
циркулар од
41. Изработка на Предлог буџет на МО за
МФ/Насоки и
2022г. со проекција за 2023 и 2024 г.
инструкции за
изработка на предлог
буџет/Интерни
процедури за
изработка на Предлог
буџет на МО.

Активноста е реализирана. СФ соработува со сите сектори
Изработен е Предлог буџет на во МО/ГШ на Армијата
МО за 2022 г. со проекција за
2023 и 2024 г.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јун/авг. 2021 г.

42. Изработка на Предлог
Армијата за 2022 година.

Буџет

43. Спроведување на попис за 2021 г.

Реализирана
Изработен
за
буџет.
СППБИ

фев. 2021 г.

Изработен Предлог Буџетот за ГШ на Армијата
предлог Армијата за 2022 г. и доставен
до СФ/МО на понатамошна Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
надлежност и постапување.
јуни/август 2021 г.

Реализирана
Активностите за пописот за СФ
Донесени Решенија за ное./дек.
се
реализирани.
вршење на попис и за
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формирање
на Извештај се изработува
Централна
пописна јануари – фев. 2022г.
комисија.
Закон/ Правилник за
сметководство
на
буџетите и буџетските
корисници
44. Реализација
на
обврските
кои
произлегуваат
од
Законот
за
јавна
внатрешна финансиска контрола:
-Изработка на Извештај за квалитетот и

Делумно реализирана
Закон и Правилник за
сметководство
на
буџетите
и
буџетскитекорисници/
состојбата на внатрешните контроли во МО
Интерни процедури на
за 2020 г.;
СФ за спроведување на
-Изработка на Стратегија за управување
попис на средствата
со ризици во МО;
-Изработка на Регистар за ризици во МО.

во Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
ное./дек. 2021 г
.

Изработен е Извештајот за
квалитетот и состојбата на
внатрешните контроли во МО
за 2020 г. Доставен е до МФ во
јуни. Стратегијата и Регистарот
на ризици, не се изработени
заради недостаток на персонал
и
големо
отсуство
предизвикано од Ковид 19.

СФ/СВР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
мај/сеп./дек. 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 1.4: Активности во НАТО контекст
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Реализација
на
обврските
кои
произлегуваат од членството на Републиката
во НАТО, како и процесот за воено
пристапување и интегрирање во НАТО.

Реализирана/Контину
ирана
Реализација
на
обврските
кои
произлегуваат
од
членството во НАТО.

Активноста се реализира во Сите сектори во МО/ГШ на
континуитет.
Армијата - соработка со сите о.е
Согласно
важечките
рестриктивни
мерки
како
резултат на пандемијата –

во МО и ГШ на Армијата.
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Приоритетни цели на
Владата
за
2021/Национален план
за интегритет

COVID -19, во првата половина Согласно ГПР на МО за 2021
на
2021г.
високите
и предвиден рок за реализација
приоритетни
состаноци се прва/втора половина од 2021 г.
реализираа преку VTC (СМС);
Учество
на
НГШ
на
конференција на Воен комитет
на НАТО, 26-28.01.2021 г/17. до
19.09.2021 г.
Последна конференција за
пристап и интеграција, FIC,
активноста е реализирана во
период 15-16.10. 2021 г.;
Работен состанок на групата за
пристап и интеграција, AIWG,
реализиран на 08.04.2021 г.;
Годишна
конференција
за
пристап и интеграција, AIC,
реализирана на 23.06.2021 г;
Анализа,
планирање
и
координација на активностите
на Националната воена мисија
на
Република
Северна
Македонија во НАТО и ЕУ
(Канцеларии во Брисел и Монс).

Реализирана
Одобрени
Цели
на
2.
НАТО
процес
на
одбранбено способности од страна
на Северноатлантскиот
планирање:
Совет.
Билатерални консултации;
ГПР
на
Влада
за
Мултилатерални разговори.
2021г./Нацрт Цели на
способности

На 30-ти март оддржани се СПП/соработува
билатерални консултации;
сектори во МО
На 13-ти јули одржани
мултилатералните
консултации;

се

Армијата

и

со
и

сите
ГШ

на

надворешни

институции
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
мај/јули 2021 г.
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На 25-ти окт. Доставен е DPCS
до НАТО;
Одобрени
се
Цели
способности за РСМ.

на

Реализирана
Доставена Информација до
Усвоени документи од Влада во јуни месец.
Влада.
3. Информација за напредокот во ГПР
на
Влада
за Дополнително доставена во јан.
имплементацијата на НАТО процесот на 2021г./Нацрт Цели на 2022г. втора инфо.
одбранбено планирање.
способности

4.

Упатување на:
претставници од МО и Армијата на
работни позиции во странство (Мисијата при
НАТО во Брисел, Канцеларија за врски при
SHAPE,
Здружена
команда
за
трансформација, како и други НАТО
команди.);
национални претставници/експерти
на состаноци во соодветните работни тела на
на НАТО.

Делумно реализирана
Зајакнување
на
одбранбената
дипломатија
и
ефективно учество во
НАТО командните и
структурите
на
Алијансата.
ДПРОС
2019-2028,
СПРОС/Национален
план за интеграција

СПП/соработува
сектори

во

Армијата

МО
и

со
и

сите
ГШ

на

надворешни

институции
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан./јуни 2021 г.

На должност во странство СМС/ГШ на Армијата
упатени

се

вкупно

4

двајца

во

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
Постојаната делегација при прва/втора половина од 2021 г.
НАТО во Брисел (еден во
претставници:

Военото претставништво, еден
во Одбранбената секција), еден
претставник во Канцеларијата
при

SHAPE,

претставник

Монс,
во

еден
НАТО

командата за копнени сили во
Измир, Турција. Учеството на
националните претставници во
работата на НАТО телата и
работните

групи

се

одвива

преку VTC.
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Реализирана/Контину Активноста
се
реализира
ирана
континуирано
согласно
Заштита на странски предвидената динамика.
класифицирани
5. Прием,
евиденција,
стручна
информации во МО.
обработка, десиминација, пренос и заштита
Закон за
на странски класифицирани информации во
класифицирани
МО, согласно принципот “потребно да знае“.
информации/Уредби за
безбедност на
класифицирани
информации
Реализирана/Контину
ирана
Реализирани
6. Реализација на ветинг процедури за процедури.
персоналот од МО и Армијата.
Насоки
дадени
од
надлежните
национални и НАТО
авторитети.

Континуирано се врши ветинг
на персоналот од МО и
Армијата согласно планот за
ветинг,
како
и
согласно
потребите и насоките дадени
од надлежните национални и
НАТО авторитети.

7.
Реализација на музејска изложба на Реализирана
Активноста
Републиката, 30-та членка на НАТО“.
Целосна и навремена
согласно
динамика.
реализација.
ГПР
на
Влада
за
2021г./Одбележување
на
една
година
членство
на
Републиката во НАТО

е

ДС/ССВБи Р/К-4/ДБКИ
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

С-СВБиР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

реализирана Воен музеј/КМО во соработка
предвидената со
Кабинети
на
ПРепубликата/ПВРепубликат
а/Собрание

на

Републиката/МНР/Државен
архив/НАТО

канцеларија

за

врски Скопје
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.
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8.
Мерки
за
поврзување
со
NATINAMDS
за
интегрирање
на
Националната воздушна одбрана во системот
за воздушна одбрана на НАТО.

Делумно реализирана
Постигната оперативна
способност.
План за интеграција во
НАТО

9.
NFTE
–мултинационалната
иницијатива за создавање НАТО структура за
летачка обука во Европа (Центар за обука на
пилоти).

Реализирана
Активноста е реализирана
Потпишан меморандум потпишан е меморандумот за
за разбирање.
разбирање.
План за интеграција во
НАТО

10.
Информација за организирање на Реализирана
НАТО- конференција за информации и Подготвена и доставена
комуникатори во Републиката.
Информација до Влада.
ГПР
на
Влада
за
2021г./Комуникациска
стратегија на Влада

Инсталиран систем за КиК со
ВоП MASE.
FOC (Full Operational Capability)
до крајот на 2022 г. Одложена
поради обезбедување на НАТО
безбедносни сертификати.

С-ВВА/ГШ
на
Армијата
IOC
(Initial
Постигната
operational Capability)
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.
С-ВВА/СМС/ГШ на Армијатта
РСМ е активна членка во НФТЕ
иницијативата
и
активно
учестува на состаноците
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

Поради пандемијата со COVID СКАОП
19

НАТО-конференцијата

се

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
форма онлајн формат со
април 2021г.
редуциран број на учесници.
реализира

во

Дополнително

редуцирана

со

физичко

присуство Конференцијата ќе
се реализира во Скопје, во
септември 2022 г.
11.
Имплементација на Меморандумот за
разбирање, Техничките договори за сервисна
поддршка и Пакетите за сервисна поддршка
меѓу Републиката и НАТО Агенцијата за
комуникации и информации во врска со
консултација,
команда,
контрола,
комуникации, разузнавање, набљудување и
извидување.

Реализирана/Контину Активноста
ирана
согласно
Доследна примена и динамика.
реализација.
Одлука на Владата на
РСМ (бр. 44-6934/1 од 7
јули 2020 г.)

се

К-4/ГШ
реализира Сектор
предвидената Армијата/СМС

на

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина 2021г.
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12.
Реализација на активностите на Реализирана
Центарот за поддршка за локални компании Учество на тендери.
за настап на НАТО тендери.
Одлука на Влада

Активноста

е

реализирана СЛ/СЦВС/СМС/КМО

односно Имплементацијата на
СТАНАГ 4107 (осигурување на
квалитет) кој е круцијален за
добивање
учество

сертификат
на

компаниите

за
во

НАТО тендери, е завршена.

Во септември 2021 г. донесени
се правилници за работа и
постапување на Центарот како
и формирана е меѓуресорска
комисија

Досега 10 компании се имаат Согласно ГПР на МО за 2021
регистрирано
и
имаат предвиден рок за реализација
можносот да учестуваат на прва/втора половина од 2021 г.
НАТО тендери.
ПОТПРОГРАМА 1.5: Меѓународни активности (билатерални, регионални, мултилатерални)
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
Како резултат на високиот
процент вакциниран цивилен и
Делумно реализирана воен персонал во текот на 2021
Реализација
на се бележи интензивирање на
1. Реализација и имплементација на
билатералните
билатералната соработка во
планови, програми, школувања, обуки,
сите сегменти и на сите нивоа.
планови.
семинари и меѓународни посети во делот на
Планови
за Голем дел од билатералните
билатералната соработка на МО.
билатерална соработка активности се реализирани со
за 2021г.
физичко присуство, додека дел
од нив се реализираа преку
VTC. Сепак дел од активностите

СМС/СЧР соработува со сите
сектори во МО/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
прдвиден рок за реализација
првa/втора половина од 2021 г.
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се откажани или одложени за
2022 г.
Асистенцијата која МО и
Армијата ја добиваат преку
Реализирана/Контину механизмите за воена помош
ирана
како и продажба се одвиваат
2. Програма за соработка со САД во Реализација на
согласно
предвидената
доменот на одбраната-FMS (Foreign Military програма.
динамика за опремување и
модернизација на Армијата.
Sales).
Планови за
билатерална соработка Напредокот во реализацијата
на активноста се одвива
за 2021 г.
согласно
предвидената
динамика.
3. Придонес во Концептот на рамковни Делумно реализирана
нации – Групација предводена од Италија.
Донесена одлука на УГ.
Потпишување на писмо
за
намери
за
пристапување
4. Реализација
на
обврските
на
Балканските Медицински Наменски Сили,
Нереализирана
како Рамковна земја на БМНС.
Реализација
на
колективна
обука,
оценување
и
одржување
на
готовност.
Меѓународна Спогодба
и МзР на БМНС

Процесот за потпишување на
писмо
за
намери
за
пристапување е завршен. Но
активноста не е реализирана до
крај.

СМС

соработува

со

сите

сектори во МО/ГШ на Армијата
Има непрекината соработка со
ГШ на Армијата и тактичките
носители во насока на успешна
реализација на истите.
Согласно ГПР на МО за 2021г.
предвиден рок за реалзација
дек. 2021 г.
СМС/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.
СМС/ГШ на Армијата

Превземена е командата на
БМНС во 2020 . Обврската како
Активноста не е реализирана,
рамковна земја ќе трае до 2022.
односно не е потпишана
за наведениот период за БМНС
Спогодбата со земја домаќин на е
обезбедена
потребната
БМНС.
опрема, персонал и потрошен
материјал.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јун/дек. 2021 г.

5. Бригада на Југоисточна Европа Делумно реализирана Преземени се соодветни мерки СМС/соработува со ГШ на
(SEEBRIG)- земја домаќин на SEEBRIG во Мерки и активности од и активности од страна на МО Армијата/СЧР/СЛ/СН/СФ/К-4
период од 2020 – 2026
страна
на
МО
за за обезбедување на потребен
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обезбедување
на
потребен персонал и
соодветна асистенција
за функционирање.
Договор за формирање
на SEEBREG.

персонал
и
соодветна Согласно ГПР на МО за 2021
асистенција
за
непречено предвиден рок за реализација
функционирање на Бригадата. прва/втора половина од 2021 г.
Евалуациска
посета
на
декларираните единици во
СЕЕБРИГ, посета на полигонот
Криволак,
присуство
на
КОМСЕЕБРИГ на официјални
свечености во РСМ, присуство
на КОМСЕЕБРИГ на високи
гости на вежбата Одлучен удар
2021, давање на содветна
медицинска
поддршка
на
персоналот на СЕЕБРИГ и
членовите
на
нивните
семејства,
отпочнати
подготовки за вежбата Седум
Звезди 22. Дел од активностите
поради
актуелните
епидемиолошки мерки не се
реализирани
согласно
предвидениот рок.

Активноста е реализирана
согласно
предвидената
Реализирана
Состанокот
се СМС
Договор со RACVIAC – динамика.
реализираше
преку
VTC.
6. Претседавање
со
Меѓународната Центар за безбедносна
Согласно ГПР на МО за 2021
советодавна група за RACVIAC – Центар за соработка.
Со реализацијата на 46-от МАГ
предвиден рок за реализација
безбедносна соработка.
Заклучоци од 34. МАГ
состанок официјално заврши
прва/втора половина од 2021 г.
состанок во октомври
претседавањето на Република
2015
Северна Македонија со МАГ.
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7. Учество
на
средби
во
ЕУ
контекст/ЗБОП
(министерски,
НГШ,
пол.директори, експертски посети).

8.

Учество во подготовка на НПАА. П 31.

Активноста се реализираше
согласно
предвидените
планови.
Во
таа
насока
реализирани
се
бројни
состаноци и експертски посети
и тоа:
Учество на НГШ на состанок на
ВК на ЕУ во Брисел/експертска
посета
во
Скопје
на
Реализирана/Контину
претставници од Австрија за
ирана
подготовка на DPDs/GRAZ
Програма за
формат за Подгорица/ Учество
продолжување
на
на ЕУБГ Конференција во
реформите/НПААП.
Брисел/ Учество на глобална
Придонес во ЗБОП
конференција
на
ЕУ
за
генерирање на сили, учество на
19-та
МО
на
Интерпарламентарна
конференција за ЗНБП/ЗБОП
во рамки на словенечкото
претседателство со ЕУ,
-реализирана средба со ГС на
EEAS, Санино.

СМС

Реализирана/Контину
ирана
Активноста
се
реализира
Придонес во ЗБОП.
континуирано на барање на
Програма
за
МНР, СЕП.
продолжување
на
реформите/НПААП

СМС

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

во

координација

со

СПП/ССВБиР/СПР/СФ/СЧР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

СМС/СЧР
9. Градење
на
административни Реализирана/Контину
Реализирана е Online обука за
капацитети од доменот на ЗБОП.
ирана
ЕУ преговори во Поглавјето 31
Програма
за
Надворешна безбедносна и
продолжување
на
одбранбена политика.
реформи /НППА
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Реализирано
учество
на Согласно ГПР на МО за 2021
курсеви и семинари од ЗБОП предвиден рок за реализација
контекст.
прва/втора половина од 2021 г.
10. Координација и учество во СЕДМ
процесот.

Реализирана/Контину
ирана
Зајакнување
на
мултилатерални
односи.
Процес на соработка на
Министрите за одбрана
на ЈЕ

Голем дел од состаноците во
рамките на СЕДМ поради
епидемиолошките мерки беа
реализирани преку VTC.
Реализиран 45-от состанок на
ПВУК и 44-от состанок на
СЕДМ-КК.
Реализиран 46-от состанок на
ПВУК и 45-от состанок на
СЕДМ-КК во Софија.
Реализиран
состанок
на
министрите за одбрана на
земјите членки на СЕДМ
процесот;
Реализиран WEBINAR на тема
“Улогата на Армијата во
справување со последиците од
COVID-19” во организација на
Командата на SEEBRIG.
Реализирани се повеќе средби
односно посети од високи
претставници на МО и ГШ на
Армијата во текот на годината
согласно
предвидените
планови за реализација на
активноста. Вежбата „Seven
Stars 20“, која според планот
требаше да се реализира во
периодот од 04. до 13.11. 2021г,
во Велес, поради КОВИД-19 е

СМС/ГШ на Армијата
Една од клучните активности
во процесот е релокација на
SEEBRIG од Тирнавос/Р. Грција
во
Куманово.
6-от
Дополнителен протокол кон
Договорот за формирање на
SEEBRIG
статусот
на
ратификација на процесот
сеуште е во тек (ГШ на
Армијата).
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
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одложена и истата е планирана
да се реализира во 2022 г.
Состаноците на А-5 се одвиваа
преку VTC.
Дел
од
состаноците/конференци
се
реализираа
со
физичко
присуство на учесниците во
Загреб и Сплит./Состанок на
главните
подофицери
на
земјите членки на А-5/25 –
Конференција на НГШ на
Реализирана/Контину
11. Учество и реализација на активности
земјите
членки
на
Анирана
СМС/СПП/ГШ на Армијата
во рамките на САД-Јадранската повелба (А5)
5./Реализиран состанок на МО
Имплементација
на
(Министерска Конференција, Конференција
на земјите членки на АСАД-Јадранската
на НГШ, Состанок на политички директори и
на
МО
на
5/Учество
повелба.
конференција
Womens
работни групи);
САД-Јадранска повелба
contibuton
to
Peace
and
Security: Lessons Learnedand
Challenges.
Ссостанок
на
одбранбени
политички
директори/Состанок
на
Работна
група
за
имплементација/Конференциј
а на НГШ (Б9) – делумна
реализација. Основа – “Terms of
Reference.
МО
12. Изработка на Планови за соработка со Делумно реализирана
ООН и ОБСЕ.

ќе

упати

одбранбен СМС/СПП соработува со сите

претставник во нашата мисија сектори во МО/ГШ на Армијата
во ОБСЕ и воедно ќе учествува и ВА
во Работната група (Task Force)

РСМ Претседавач со ОБСЕ во
2023 г. МО планира капацитети
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Реализирани планови и за

подготовка

стратегиски документи претседавањето.

13. Посета на меѓународни саеми за Нереализирана
вооружување и воена опрема.

со за поддршка. Почетна фаза на
реализација
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва половина од 2021 г.

Во
извештајниот
период
претставници од СЛ немаат
учествувано во посети на
меѓународни
саеми
за
вооружување и воена опрема.
Активноста не е реализирана
поради пандемијата од COVID19.

СЛ/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021 рок
за реализација март/мај 2021
год. и јуни/дек. 2021 г.

Активноста
е
реализирана
согласно
предвидената динамика

14. Реализација
спроведување
на
активностите
согласно
одредбите
од
Виенскиот документ 2011 (посети, инспекции,
состаноци).

Реализирана
Исполнување
на
нормите
согласно
одредбите
од
Виенскиот
документ
2011

До ОБСЕ се доставени:
информации во рамки на
Глобална размена на воени
информации
(GEMI/2021),
Одбранбено планирање 2021,
Код за однесување 2021“ Code of
Conduct 2021, доставена е
информација
за
голема
национална вежба во земјава,
доставен квартален извештај
на
активности,
доставени
неделни
и
месечни
известувања за работата за
КиВВ,
доставени
се
информации во рамки на
Годишна размена на воени
информации (AEMI/2021);

ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
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Учество на 5 состаноци
на комисијата за мало и лесно
оружје, во организација на
МВР;
Учество на онлајн
Симпозиум за контрола на
вооружувањето;
Учество на 3 состаноци
на комисијата за мало и лесно
оружје, во организација на
ОБСЕ;
На 29-30.09.2021 г.
реализирана инспекција на
специфицирана област во Р.
Србија, со учество на гостин
инспектор во инспекциски тим
на Р. Словенија;
Реализирани 3
инспекциски посети на
воздухопловни бази и воени
формации и тоа:
06-10.09.2021 г. на ВС на
балтичкиот регион (Естонија,
Латвија и Литванија);
12-15.10.2021 г. на ВС на К.
Данска и
22-25.11.2021 г. на ВС на Р.
Финска;
Учество на состанок на
Шефови на верификациски
центри во ОБСЕ.
15. НАТО Сертификација на меѓународни
курсеви во РЦОЈ.
Делумно реализирана

Активноста е реализирана за СКАОП/РЦОЈ
2/3 курсеви. Процесот на
сертификација на третиот курс
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Добиен
степен
на е во тек – предадени
сертификација „NATO документи во НАТО.
Selected“ .
Годишен план за работа
на РЦОЈ за 2021 г.

се Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва половина од 2021 г.

16. Размена
на
искуства
за
Нереализирана
трансформација на постоечката наменска
Размена на искуства со
индустрија и развој на нови наменски
Р. Хрватска/Согласно
капацитети.
билатерални планови

СНП
Нема доставен извештај за
и
истата
е
активноста
Согласно ГПР на МО за 2021
предвидена
и
за
втора
предвиден рок за реализација
половина од 2021 г.
прва/втора половина од 2021г.

17. Меморандум за разбирање помеѓу МО
на Републиката и МО на Република Косово за
зајакната
соработка
од
доменот
на
справувањето
со
лажните
вести
и
дезинформации и односите со јавноста преку
организирање на обуки од страна на РЦОЈ.

СКАОП/СМС
Активноста е реализирана,
Меморандумот за разбирање е Согласно ГПР на МО за 2021г.
потпишан во месец август 2021 предвиден рок за реализација
прва половина од 2021г.
г.

Реализирана
Потпишување
на
меморандумот.
Планови
за
билатерална соработка
за 2021г.

ПОТПРОГРАМА 1.6: Функционирање и реформи во Министерството за одбрана
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Реорганизација на МО (Функционална
анализа, Правилник за систематизација на
работни места, Правилник за внатрешна Нереализирана
организација на МО).
Донесени документи.

СЧР/соработува
со
сите
Активноста не е реализирана.
сектори во МО
Изработена е драфт верзија на
Функционална
анализа
и
Согласно ГПР на МО за 2021
драфт
на
Законот
за
предвиден рок за реализација
вработените во одбраната.
втора половина од 2021 г.
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Реализирана
Доставен извештај до
2.
Извештај
за
реализација
во Влада.
Активноста
остварување на стратешките приоритети на Методологија
за согласно
МО за 2020г.
стратешко планирање и динамика.
подготвување на ГПР на
Влада
Реализирана
Одобрен извештај од УГ
и доставен до Влада.
План за работа на МО за
3.
Изработка на Годишен извештај за 2020г./
Активноста
реализација на активностите од ГПР на МО за Упатство за начинот на согласно
постапување
на динамика.
2020г.
министерствата
и
другите
органи
на
државната управа во
процесот на следење

е

СПП
реализирана
предвидената Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
фев. 2021 г.

СПП/соработува
со
сите
сектори во МО и ГШ на
е реализирана
Армијата
предвидената
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
фев. 2021 г.

СПП/соработува
4.
Изработка на шестмесечен извештај Реализирана
за реализација на активностите од ГПР на МО Изработен извештај.
за 2021г.
ГПР на МО за 2021г

5.

Изработка на План на архивски знаци.

Активноста
согласно
динамика.

е

сектори во
реализирана Армијата
предвидената

Реализирана
Изработен и одобрен
Активноста е реализирана.
план согласно Закон за
архивско работење.

МО

со
и

сите
ГШ

на

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јуни/јули 2021 г.
Сектор К-4
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек.2021 г.
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Државен
6.
Донесување
инвестициона програма.

на

секреатар/СН/сите

сектори во МО и ГШ на
Нереализирана
Активноста е предвидена за Армијата
Годишна Закон за
реализација
за
наредниот
одбрана/Предлог буџет
период од годината.
Согласно ГПР на МО за 2021
на МО за 2021 година
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 1.7: Цивилна одбрана
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво

1.
Воведување
на
Републиката во воена
потребите на одбраната.

младинци
евиденција

на
Реализирана
за
Закон за одбрана

Согласно член 88 од Законот за
одбрана се врши воведување во
воената евиденција на граѓани
на РСМ за потребите на
одбраната. По барање на MO од
МВР добиен е список со
податоци за младинци од
машки пол, родени генерација
2004 г. кои подлежат на
воведување
во
воената
евиденција
во
тековната
година. Изводи од списокот со
записник се доставени, до
Одделенија за одбрана за
регионите за повикување на
младинците за воведување во

СЦВС со РЦО
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021г .
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воената евиденција во текот на
годината.
Популаризацијата на воената
професија, во текот на првата
половина на 2021 г. имаше
активност
со
невладината
организација
ЛУЛУДИ
–
Ромска Асоцијација за жени и
млади
од
Скопје
за
информирање
на
ромска
популација за прием на ПФВ на
служба во Армијата.
Реализирана
Активноста за популаризација
2.
Соработка со цивилниот сектор/
Согласно
План
за на воената професија се
Популаризација на воената професија.
работа на МО за 2021
реализираше од 16 .12.2021 г. до
15 02.2022 г. во соработка со 99
средни
училишта.
За
популаризација на воената
професија
беше
користен
промотивен
материјал,
плакати
и
флаери
за
популаризација на воената
професија за прием на ПФВ на
служба во Армијата и за
питомци на ВА.
Реализирана
3.
Информација за поддршка на другите Доставена
државни институции од страна на Армијата Информација до Влада
(во случај на природни и други настанати Годишна програма за
катастрофи).
работа на Влада за
2021г.

Одговорено е на сите барања за
поддршка од страна на другите
државни институции.
17.01.2021 г. од страна на
Армијата е ангажиран еден
хеликоптер Ми-8/17 со посебна
задача
за
поддршка
на
општина Прилеп во транспорт

СЦВС со РЦО/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јуни 2021 г.
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на рането лице на релација
Мариово – Прилеп;
28.01.2021г. за потребите на
МВР е ангажиран хеликоптер
Ми-8/17 за транспорт на
персонал и МС на СЈВ
,,Солунска Глава”;
16.02.2021 г. од страна на
Армијата
е
ангажирано
теренско
моторно
возило
(хермелин) за потребите на
Општина
Штип,
за
доставување на хуманитарна
помош во тешко пристапните
села во реонот на планината
Плачковица;
24.02.2021 г. од страна на
Армијата е ангажиран еден
хеликоптер
Ми-8/17
за
потребите (показна вежба) на
припадници на ЕСЗ при МВР;
Во деновите 02. и 03.05.2021 г. 20
припадници од Армијата со 2
хеликоптера
Ми
8/17
се
ангажирани за гаснење на
пожарот во реонот на с.
Галичник;
11.08.2021 г. ангажиран е еден
хеликоптер од Армијата во
реон на општина Сарај, за
транспорт на новинари;
01.09.2021 г. ангажиран е еден
хеликоптер
Ми-8/17
за
извидување со новинари и
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согледување на состојбата на
пожари во реонот на Галичник;
Ангажирање на Армијата во
поддршка на институциите на
државата
и
локалната
самоуправа во гасење на
пожари во државата, во период
од 05.08. до 03.09.2021 г.
Нереализирана
Донесен Концепт/
СОП 2018
4.

Концепт за цивилно воена соработка.

Изработен е Концептот и
доставен
до
КМО
на
понатамошна
постапка
(шестмесечен извештај)
Нема
доставен
годишен
извештај..

Нереализирана
Зголемена интеракција
на
соработка
5.
Повик за поддршка на цивилниот
Нема доставен
Транспарентност
и
сектор со невладините организации.
активноста.
отчетност/Зголемена
соработка со цивилните
организации

СЦВС со РЦО/соработува со
сите сектори во МО/ГШ на
Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
беше прва половина од 2021 г..

СКАОП/СЦВС/СЧР/СПП
извештај за

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 1.8: Безбедност и воено разузнување
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
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1.
Изработка
на
информации
и
безбедносни проценки за заканите по
безбедноста и одбраната на Републиката
регионот, безбедносни мерки за превенција
од потенцијални ризици и закани кон
капацитетите на МО и Армијата.

Реализирана/Контину
ирана
Изработка
на
безбедносни
информации
и
безбедносна
проценка/Закон
за
одбрана

Континуирано
се
следат
заканите по безбедноста на
државата и за истите се
изработуваат
аналитички
продукти. Редовно се вршат
безбедносни
проценки
од
земјите во регионот и редовно
се изработуваат стратешки
разузнавачки
анализи
за
состојбите во регионот.

С-СВБ и Р
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

С-СВБиР

2.
Размена
на
класифицирани
информации со партнерските ВРС.
Реализирана/Контину
ирана
Договори за размена на
класифицирани
информации

Планирана

е

Континуирано се врши размена соодветна
на податоци и информации со заштитена
национални
и
странски (BICES)
партнерски служби.

набавка

на

опрема

за

комуникација

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
С-СВБиР

Реализирана/Контину
ирана
Имплементирање
на
3.
Разузнавачки проценки за земјите НАТО
разузнавачкокаде Републиката учествува во мисии безбедносни процедури
предводени од НАТО, ЕУ, ООН.
по насоки дадени од
надлежните
Национални и НАТО
авторитети

Редовно
се
ажурираат
разузнавачките
и
безбедносните проценки за
земјата и регионот каде се
реализира мисијата и редовно
се вршат Рз, КПз и безбедносни
подготовки на персоналот пред
упатување во мисија.

Редовни

контакти

ангажирани

во

со

ОСЛ

мисиите

АЛТЕА-БиХ, УНИФИЛ-Либан и
MINUSCA-ЦАР.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 1.9: Комуникации и информатичка поддршка
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СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1. Имплементација на Стратегија за Делумно реализирана
ГКИС и реализација согласно Акциски план и Имплементирање
на
динамиката за интеграција во НАТО.
Стратегија за ГКИС.
Стратегија за ГКИС на
одбраната/План
за
интеграција во НАТО

Реализацијата на активноста Сектор К-4 соработува со ГШ на

2. Имплементација на Стратегија за Делумно реализирана
Сајбер одбрана и реализација на активности Реализација
на
согласно Акцискиот план.
Стратегијата за сајбер
одбрана.
Стратегија за сајбер
одбрана

Активностите се реализираат Сектор К-4 соработува со ГШ на

3. Имплементација
на
Планот
за
подобрување на интероперабилноста на КИС
помеѓу одбраната и другите институции и
реализација на Акцискиот план.

Активноста е во тек, влијание Сектор К-4 соработува со ГШ на

4. Одржување на:
- дата
центри
(класифициран
некласифициран) и јадро на мрежа;

Нереализирана
План за подобрување на
интероперабилност на
МО
со
другите
институции
согласно
План за тестирање на
интероперабилност на
КИС меѓу одбраната и
други институции

зависи од имплементација на Армијата
проектот

во

рамки

на

FMF/CRIF.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

во рамки на ИПТ за сајбер и Армијата
криптозаштита,
проекти,

се

усвоени
дефинираат

оперативните побарувања.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

за дефинитивна реализација Армијата
имаа

безбедносни

мерки

поврзани со COVID19.

Реализирана/Контину
ирана
Сите
системи
тековно
и
Редундантност на ИКТ навремено се одржуваат.
услугите и сервиси.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

Сектор К-4 соработува со ГШ на
и Армијата
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- функционалноста на точката за
контакт со НАТО;
- оптичко
–
кабловската
инфраструктура;
- комуникациските
системи
и
информатичките сервиси во мрежата на МО;
- апликативни системи во МО и
Армијата;
- хардверскиот систем за обработка на
податоци;
- НАТО кодификациски систем;
- мобилната и фиксна телефонија за
потребите на МО и Армијата..

Обезбедена
комуникација
со
авторитетите на НАТО
согласно Стратегија за
ГКИС
на
одбраната/Стратегија
за
сајбер
одбрана/НАТО
стандарди и процедури

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 1.10: Издавачка дејност и односи со јавност
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1. Издавачка/промотивна дејност
Информирање на јавноста преку
периодични печатени или веб изданија на
Реализирана
списанието „Штит“ и „Современа македонска
Информирање
на
одбрана“.
јавноста.
План за комуникации
на МО

Списание „ШТИТ“ - oбјавени се
12 броја на магазинот „Штит“
(јан./дек.) од изданието на
македонски
јазик
во
електронска форма на вебстраницата на МО и отпечатени
се 4 броја (сеп./дек.); како и 12
броја на албански јазик во
електронска
форма
и
отпечатени се 4 броја;

СКАОП
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
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Списание „СОВРЕМЕНА
МАКЕДОНСКА ОДБРАНА“ Објавени се 2 броја (бр. 40 и 41).
2. Информирање
активностите на MO.

на

јавноста

СКАОП
за Реализирана/Контину
ирана
Согласно ГПР на МО за 2021
План за комуникации
на
МО. Активноста се реализира во предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
Транспарентност
и континуитет.
отвореност на MO за
спроведените
активности

3. Изработка на производи од доменот Реализирана
на медиумскиот мониторинг – прегледи и Изработени анализи.
Активноста
медиумски анализи.
Правилник
за согласно
транспарентност
во динамика.
работењето на МО
4. Музејски
изложби
и
настани
Реализирана
Активноста
(Македонско-француски
односи
низ
План за комуникации
согласно
историјата; денот на Армијата; одликувања и
на МО/Годишен План
динамика.
признанија на Републиката).
за работа за 2021 г.
5. Изработка на
издавачка дејност.

6.
MO.

Годишен

план

СКАОП
се

е

реализира
предвидената Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
Воен музеј/СКАОП
реализирана
предвидената Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

за Реализирана
Донесен план.
Правилнк
за
Активноста е реализирана
организирање
и
согласно предвидениот рок.
остварување
на
издавачка дејност во
MO

СКАОП
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
фев. 2021 г.

СКАОП
Изработка на План за комуникации на Реализирана
Донесен
план. Активноста е реализирана
согласно предвидениот рок.
Комуникациска
стратегија на Влада
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Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
март 2021 г.
7. Изработка на Концепт за развој на Нереализирана
капацитети за справување со дезинформации Донесен концепт.
Одлука за развој на
и лажни вести.
капацитети за борба
Изработен е предлог Концепт и
против дезинформации
е доставен на мислење во КМО.
и лажни вести во
државата, регионот и
НАТО
во
безбед.
контекст.

СКАОП
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
беше прва половина од 2021 г.

Поврзаност со стратешкиот приоритет и Стратешки приоритет: Унапредување на националните одбранбени капацитети и
цел на Владата:

способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед.

Поврзаност со приоритетите и целите на Приоритетна цел на МО: Унапредување на капацитетите на Министерството за одбрана
органот на државната управа:

за успешно спроведување на планираните задачи.

Цел на програмата:

Цел:Воспоставување на систем за персонален менаџмент кој ќе овозможи привлекување,
селекција, регрутирање, обука, образование, задржување и ангажирање на високо
квалитетен, квалификуван и мотивиран персонал со соодветни стручни и работни
квалитети и развивање на

персонални политики и концепти за развој на воениот

персонал за создавање на балансирана персонална структура.
ПРОГРАМА

2:

ПЕРСОНАЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

И ПОТПРОГРАМА 2.1: Менаџирање со персоналот во ОДГОВОРЕН:
одбраната (вработување, регрутирање, пензионирање,
наградување, оценување...)

МО

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител
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основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Спроведување
на
вработување и унапредување.

огласи

за Делумно реализирана Реализирани се 3 (три) нови СЧР
Реализација
на вработувања
Согласно ГПР на МО за 2021
Годишен
план
за
предвиден рок за реализација
вработување за 2021г.
прва/втора половина од 2021 г.
Годишен
план
за
вработување за 2021г.

2.
Пензионирање на административни Реализирана/Контину Донесени
решенија
за
службеници и помошно технички персонал.
ирана
престанок на работен однос со
Донесени решенија за исполнување на услови за
престанок на работен старосна пензија.
однос со исполнување Вкупно пензионирани 17, од
на услови за старосна кои 10 административни и 7
пензија.
помошно технички лица.
Законска регулатива
Преземени
во
друга
институција и АСЛ, 30 птл.
Прекин по сопствено барање 4
АС
Прекин
по
дисциплинска
мерка 2 АС и 2 ПТЛ.
Прекин поради смрт 2 АС.
3.

Доделување на парични награди.

Реализирана
Посебно ангажирање,
лично
залагање
и
квалитетно
извршување
на
доверените задачи.
Колективен договор.

Посебно ангажирање, лично
залагање
и
квалитетно
извршување на доверените
задачи.
Доделени се 44 парични
награди.

СЧР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

СЧР

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.

4.
Мониторинг
и
евалуација
на Реализирана/Контину Во финална фаза е изработка СЧР
реализацијата на Оперативниот план за ирана
на Прв годишен извештај за
имплементација на Вториот акциски план на
имплементација на вториот За следење на НАП со решение
НАП во кој освен
за на МО формирано е Тело за
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Републиката за Резолуцијата на ООН 1325 за Изготвен
годишен
жените, мирот и безбедноста (2020 – 2025).
извештај за постигнати
резултати.
Втор
НАП
на
Републиката
за
Резолуцијата на ООН
1325 за жените, мирот и
безбедноста (2020-2025)

мониторинг и евалуација за
реализција на активностите од
оперативниот план на МО има
и за сите други задолжени
институции.

Координација, Мониторинг и
Евалуација.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

5.
Управување
со
ефектот
на Нереализирана
административните службеници во МО за Закон
2021 г.
административни
службеници

И во 2021 година не беа
за исплатени
средства
за
вработените за 2020 година, по
насока од МО. Реализирано
полугодишно интервју за 2021
година, средствата за 2021
година
треба
да
бидат
исплатени во март 2022 година..

Државен секретар/СЧР

6.
Осигурување на вработените во МО и Реализирана
Армијата.
Спроведување
правата
вработените.
Колективен договор
МО/Закон
супервизија
осигурување

Склучени договор со Халк
на осигурување бр.18/3-233/16 од
на 17.04.2021 г. по категории за
целокупниот персонал на МО и
на Армијата.
за
на

СЧР

7.
Изработка на
вработување за 2022 г.

Годишен

План

за Реализирана
Донесен Годишен План
Одобрен
План
до вработување во 2022 г.
31.12.2021 г.
Закон за вработените во
јавниот сектор

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

Делумна

информација

оствареното

за

право

на

обештетување

на

осигурениците.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

за СЧР/СФ
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
сеп. 2021 г.
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8.
Систематски здравствени прегледи на Нереализирана
Процентот на успешно
вработените во МО.
реализирани
систематски
здравствени прегледи.
Колективен договор на
МО/Закон за здравје и
безбедност при работа

Активноста не е реализирана. СЧР
Планирано е реализација на

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
следната година од страна на
беше јан. 2021г.
бВМП.
систематски

преглед

за

Реализирана
Активноста е реализирана
Доставени
годишни доставени годишни извештаи
извештаи за МТСП/МФ. за МТСП.
Закон
за
еднакви
можности/Стратегија
за родова еднаквост
9.
Изработка на Годишни извештаи за
состојбата со еднакви можности за родово
буџетирање за 2021г.

СЧР/Координатор/заменик
координатор

за

еднакви

можности на мажите и жените.
Се работи за два раазлични
извештаи: Годишен извештај
за напредокот на состојбата на
мажите и жените во органите
на

државната

управа

и

Годишен извештај за родово
одговорно буџетирање.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

10. Изработка на анализа и евалуација на Реализирана
Активноста е реализирана.
плановите за вработување во МО и Армијата Реализирани годишни Изработен е извештај за
за 2020г.
планови.
реализација на Планот за
Закон за вработените во вработување во МО за 2020 г.
јавниот сектор/Закон за
служба
во
Армијата/Реализирани

СЧР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
март 2021 г.
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годишни планови за
вработување во МО и
Армијата
Реализирана
11.
Изработка на План за преземање и Донесен План.
распоредување на ПФВ со навршени 45 г. во Закон за служба
органите на државната и локалната власт и Армијата
други државни институции за 2022 г.

Активноста
документот
во одобрен.

е реализирана СЧР
е изработен и
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек.2021 г.

Делумно реализирана
Преземени ПФВ во ОД и
ЛВ
согласно
динамиката утврдена
во Планот.
Закон за служба во
12. Реализација на Планот за преземање и
Армијата
распоредување на ПФВ со навршени 45
години во органи на државна и локална власт
и други државни институции.

Од вкупно 107 реализирани се
57 преземања на поранешни
пфв во органи на државна и
локална власт и други државни
институции од кои 43 во
Армијата и 14 во други државни
институции.
Започната
е
процедура за преземање на
уште 13 поранешни пфв. Се
зголемува бројот на поранешни
пфв кои не се преземени со
место на живеење во источниот
дел
на
државата
(Крива
Паланка, Пробиштип, Свети
Николе, Радовиш).

Реализирана
Спроведени постапки.
Правилник за начинот
13. Организирање и спроведување на
на спроведување на
постапка на јавни огласи за избор и прием на
постапка за прием на
кандидати за ПФВ и цивилни лица на служба
кандидати за офицери,
во Армијата.
подофицери, војници и
цивилен персонал на
служба во Армијата

Објавен е еден јавен оглас на
20.05.2021 г. за избор и прием на
100 ПФВ на служба во
Армијата.
Постапката се реализира во
целост. На јавниот оглас
вкупно се пријавиле 895
кандидати
за
ПФВ.
Од
вкупниот број на пријавени

СЧР/СПР/МИОА/Влада
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

СЦВС со РЦО
Согласно ГПР на МО за 2021 рок
за реализација прва/втора
половина од 2021 г.
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кандидати сите предвидени
провеки ги поминале 337
кандидати и од истите се
изврши избор за прием за
служба во Армијата на 100
кандидати.
Нереализирана
Нема доставен
Избор и пополна на активноста.
14. Организација и спроведување на
персонал со активна
постапката за избор и пополна на персонал во
резерва.
активната резерва и стабилизација и
Правилник за избор и
реконструкција.
пополна на персонал во
активната резерва

извештај за
СЦВС со РЦО
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 2.2: Развој во кариера и мотивирање на персоналот
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

Коментар/Носител

појдовна

основа/постигнато на
годишно ниво

1.
Обезбедување на квалитетна помош и
поддршка на лицата корисници на пакетот за
враќање во цивилен живот (офицери,
подофицери, пфв и цивилен персонал на
служба во Армијата) на кои им престанува
службата во Армијата.

Нема реализирано пакет за СЧР
Нереализирана
Број на лица кои го враќање во цивилен живот.
Согласно постоечката законска Измените на законот за служба
искористиле пакетот.
регулатива нема можност за се
клучен
фактор
за
реализирање на овој пакет. Со
регулирање
на
предвремено
Закон за служба во
предлог измените на Законот за
пензионирање.
Армијата
служба во Армијата во делот на
Согласно ГПР на МО за 2021
предвремено пензионирање на
АВП или со акт за трансформација предвиден рок за реализација
и промена на формација и прва/втора половина од 2021 г.
систематизација би се создале
услови за користење на овој пакет.
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2.
Имплементација на регулативата од Нереализирана
доменот на безбедност и здравје при работа. Исход од спроведените
контроли
на
применетите мерки за
безбедност и здравје
при работа во објектите
и работните простории
на МО.
Колективен договор на
МО/Закон за здравје и
безбедност при работа

Активноста не е реализирана. СЧР
Согласно постојното законско

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
регулативата,
но
нема
дек. 2021 г.
контрола од сертифицирани
решение

се

имплементира

лица. Потребно е две лица да се
стекнат уверенија за положен
стручен испит за безбедност
при работа.

Активноста не е реализирана.
3.
Парична награда за следење на ефект Нереализирана
на административни службеници.
Донесени решенија за
5%
административни
службеници со оценка
5,00.
Закон
за
административни
службеници

СЧР
Изработени
решенија
за
парична награда по поднесени
барања.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
беше март 2021г.

Реализирана
Информација
доставена до Влада.
4.
Информација за преземање на ГПР на Влада за 2021
професионални војници со навршени 45 година/СОП2018/ДПРО
години возраст од МО во државната и С 2019-2028
локалната власт и во други државни органи за
2022 г.

Поголем број од добиените
одговори
од
државни
институции
и
локална
самоуправа
се
негативни.
Најголема заинтересираност за
преземање на поранешни пфв
има за затворска, судска и
шумска
полиција,
за
пожарникари во ТППЕ и за
обезбедување на Царинската
управа.

СЧР

5.
Изработка на месечни извештаи за Реализирана
состојбата
со
соодветна
и
правична Одлука на Влада.

Извештаите
согласно
динамика.

се

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
окт. 2021 г.

изработени СЧР/ГШ на Армијата
предвидената
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застапеност до Министерство за политички
систем и односи меѓу заедниците.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

Реализирана
Доставен извештај до
Влада.
6.
Извештај
за
преземaње
на
План
за
административни
службеници
од
распоредување/Закон
Министерство за политички системи и
за
преземање
на
односи меѓу заедниците преку К5 програма.
административни
службеници преку К5
програма

Активноста

е

реализирана, МО/СЧР во соработка со
согласно планот за преземање Министерство за политички
по програма К5 и дадените систем
изјави/согласност од лицата.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
март 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 2.3: Подобрување на стандардот на вработените во МО и Армијата
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

Коментар/Носител

појдовна

основа/постигнато на
годишно ниво
1.

Реализација на Годишниот план на

активности за поддршка на семејствата на
персоналот упатен во хуманитарни мировни
операции.

Нереализирана
Реализиран
план.
Закон за служба во
Армијата/Правилник
за начинот на грижа за
семејствата

Активноста не е реализирана, СЧР/ГШ на Армијата
потребно

е

донесување

Годишен

план

имплементација

со
на

стандарди.

на

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
НАТО
дек. 2021 г.

цел

за

ПОТПРОГРАМА 2.4: Стручно оспособување и усовршување во земјата и во странство
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

Коментар/Носител

појдовна
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основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Анализа и евалуација на Годишниот
План за школување, oбука, стручно
оспособување
и
усовршување
и
специјализации за потребите на вработените
во МО и Армијата за 2020 г.

Документот е изработен и СЧР
Реализирана
Изработена
анализа. доставен
до
сите
Закон за одбрана/Закон организациони единици во МО Согласно ГПР на МО за 2021
за служба во Армијата
предвиден рок за реализација
и Армијата со акт.бр. 16-2282/1
март 2021 г.
од 16.04.2021 г. Планирачкиот
состанок за Анализа заради
КОВИД 19 е реализиран VTC.
Направена

е

потребната

комуникација и координација
со

сите

организациони

единици од МО и Армијата.
2.
Полугодишен извештај (01 јануари -30 Реализирана
јуни) за реализација на План за обука на Изработен
административни службеници за 2021 г.
полугодишен извештај
и избор на генерички и
специјализирани обуки
за административните
службеници/
Закон
за
административни
службеници член 58,
став 1

Активноста е реализирана
изработен е Прв Полугодишен
извештај (01.01- 30.06.2021 г)
Изработен
е
и
втор
Полугодишен извештај (01.0731.12.2021 г.) за реализација на
Годишен План за обука на
административните
службеници во МО за 2021 г.

СЧР соработува со сите сектори

3.
Изработка на План за обука на Реализирана
административни службеници во МО за 2022 Професионален
и
г.
ефективен
административен
персонал во одбраната.

Активноста е реализирана.
Изработен е Годишниот План
за обука на административните
службеници во МО за 2022 г.

СЧР соработува со сите сектори
во МО
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

во МО
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јули 2021 г.
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Закон
административни
службеници
4.
Изработка на План за школување,
oбука, стручно оспособување и усовршување
и
специјализации
за
потребите
на
вработените во МО и Армијата за 2022 г.

5.
Полугодишен извештај 01 јули -31
декември) за реализација на План за обука на
административни службеници за 2020 г.

Реализирана
Подобрување
на
компетенциите
и
интероперативноста со
НАТО.
Закон за одбрана/Закон
за
служба
во
Армијата/Закон
за
администраивни
службеници

Изработен е Годишен План за
школување, oбука, стручно
оспособување и усовршување и
специјализации на
вработените во МО и Армијата
за 2022 г.

Активноста е реализирана.
Реализирана
Изработен
Незадоволителен напредок во
полугодишен
делот на завршени обуки кои се
извештај.
организирани од МИОА на
Согласно член 58, од
административни службеници
Законот
за
од МО. Потребна е подобра
административни
организација.
службеници.
Реализирана
Изработен Kаталог.
СОП 2018

6.
Изработка на Каталог на курсеви за
потребите на персоналот во одбраната.

за

Изработен е Каталогот
Направена
е
потребната
координација
со
сите
организациони
единици
(центри за обука) од
МО,
Армијата и ВА.

СЧР
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

СЧР соработува со сите сектори
во МО
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан. 2021 г.

СЧР/СКАОП/ГШ на Армијата
Со Каталогот се постигнува
целосен
опсег,
транспарентност и достапност
на обуките и курсевите на
центрите за обука во МО и
Армијата
за
целокупниот
персонал во одбраната.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан. 2021 г.
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7.
Едукација
на
вработените
во Реализирана/Контину
одбраната во делот на сајбер безбедност.
ирана
Согласно планот.
Зголемување
на
свесноста за сајбер
заканите
кај
слушателите

Во координација со СЧР, се Сектор К-4/ССВБиР/ВА/СЧР
испраќа персонал на С-СВБиР

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
со претходно одобрување од
март/ное. 2021 г.
МО.
за СОиУ во земјата и странство,

ПОТПРОГРАМА 2.5: Воена Академија
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

Коментар/Носител

појдовна

основа/постигнато на
годишно ниво
Делумно реализирана
1.
Распишување
на
конкурси, Број на акредитирани
акредитација и спроведување на постапка:
програми.
- за школување на прв циклус на Закон за Воена
универзитетски студии за 2021/2022 академија/Статут на
г;
Воена академија
- Акредитација на студиски програми
за II и III циклус на студии;
- втор
и
трет
циклус
на
универзитетски студии за 2020/2021
г.

Школување на прв циклус на
универзитетски
студии
за
2021/2022 е реализирана.
Активноста Акредитација на
студиски програми за II и III;
циклус на студии не е
реализирана,
активноста
продолжува во 2022г.
Не е распишан конкурс за втор
и
трет
циклус
на
универзитетски
студии
за
2020/2021 г.

Реализирана
2.
Реализација на наставата за прв Реализација на настава
циклус
на
универзитетски
студии Закон за Воена
(четиригодишно школување).
академија/Статут на
Воена академија

Активноста е реализирана.

ВА
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

ВА
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Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан. половина 2021 г.
Нереализирана
Активноста е
Реализација
на реализација.
3.
Реализација на едукација на пилоти за едукација на пилоти.
Закон за Воена
потребите на Армијата и МВР.
академија
Статут на ВА

во

тек

на

Активноста не е реализирана.
Нереализирана
Реализација
на
4.
Подготовка
за
реализација
на теренската активност.
теренската активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2021. Годишен план за работа
на МО за 2021
5.
Реализација на наставата за средно
ниво на едукација за офицери на родови и
служби во Армијата:
- Курс за командири на чети;
- Курс за штабни должности на ниво
на баталјон;
- Стручно-специјалистичка студии за
2021/22 (КША).

Нереализирана
Активноста не е реализирана.
Број на запишани и
завршени слушатели.
Годишен план за работа
на МО за 2021г.

ВА/Центар за обука на пилоти
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан. 2021 г.
ВА/Центар за обука на пилоти
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
окт. 2021 г.
ВА/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
апр./мај/окт./ное./дек.2021 г.

Нереализирана
Активноста не е реализирана.
Донесен Статут.
Воена
Закон
за
високо
образование

ВА/МО

Нереализирана
Активноста не е реализирана.
Формирање институт.
7.
Формирање на Институт за сајбер
Измена и дополна на
безбедност и дигитална форензика.
Статутот на ВА

ВА/MO

6.
Донесување
академија.

Статут

на

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва половина од 2021 г.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јан. 2021 г.
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Поврзаност со стратешкиот приоритет и
цел на Владата:
Поврзаност со приоритетите и целите на
органот на државната управа:
Цел на програмата:

Стратешки приоритет: Унапредување на националните одбранбени капацитети и
способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед.
Приоритетна цел на МО : Унапредување на степенот на б/г на потребното рамниште.
Цел: Да се овозможи целосно квалитетно и навремено извршување на оперативните

работи и функционирање на Армијата.
ПРОГРАМА

3:

ФУНКЦИОНИРАЊЕ

АРМИЈАТА

НА ПОТПРОГРАМА 3.1:Оперативно функционирање на
Армијата

ОДГОВОРЕН:
МО

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Трансформација на Армијата согласно Делумно реализирана
Спроведена
Планот за трансформација.
трансформација.

Трансформација на Армијата
се
спроведува
согласно:
Одлуката на Претседателот на
државата Дов.бр. 06-7/2 од
01.07.2019г. Наредбата на НГШ
на Армијата Дов.бр.01-266/1 од
24.09.2019
г.
Дополна
на
наредба на НГШ на Армијата
Дов.бр.25-33/2 од 27.01.2020г. и
Дополната на наредбата на
НГШ на Армијата Дов.бр.2533/4 од 01.06.2020г. и Дополната
на наредбата на НГШ на

ГШ на Армијата
Трансформацијата
на
Армијата е во тек.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
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Армијата, Дов.бр. 25-54/64 од
20.10.2021 г.
ПОТПРОГРАМА 3.2: Учество на Армијата во поддршка на цивилните институции во услови на кризи и кризни состојби
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Учество на Армијата во поддршка на
МВР и цивилните институции за справување
со мигрантската криза, при елементарни
непогоди и справување со КОВИД-19
пандемијата.

1. Поддршка на МВР и
цивилните
институции
за
справување со мигрантската
криза на северната и јужната
граница,
врз
основа
на
прогласена кризна состојба, со
Одлуки на Претседателот, во
Реализирана
периодите
14.10.2020
–
Обезбедена поддршка.
31.03.2021; 02.04 – 30.04.2021 г. и
Наредба на
01.05 – 31.12.2021 г. Просечно
претседателот на
ангажирање на 60 припадници
Републиката/Одлука
на Армијата на дневна основа.
на Собрание/Одлука на 01. 03. 2021 .г се спроведуваат
Влада
заеднички патроли со МВР.
За ангажирањето потрошени се
следните средства:
22.938 л. дизел гориво;
487 л. моторен бензин;
34.505 л. флаширана
вода и
21.707.963,00 ден. за
дневници.

ГШ на Армијата
Поддршка на МВР, МЗ и
цивилните
институции
за
справување со мигрантската
криза,
при
елементарни
непогоди и справување со
КОВИД-19 пандемијата, во
согласност
со
потребите
20.12.2020 – 30.06.2021 г.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
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Во периодот на анализа се
фатени 14.589 мигранти.
2.
Поддршка
при
елементарни непогоди – Врз
основа
на
одлуката
на
претседателот „Д“ бр. 06-189/1
од 05.08.2021 г. и наредбата на
НГШ на Армијата „Д“ бр. 2312/215 од 05.08.2021 г. Армијата
се ангажираше за гасење на
пожари на територијата во
државата во период од 05.08.03.09.2021 г.
За ангажирањето на Армијата
направени се следните групи
на трошоци:
потрошени финансиски
средства
за
ангажираниот персонал,
8.370.827,00 ден;
дизел гориво, 8.124 л;
флаширана вода, 14.551 л;
моторен бензин, 408 л и
керозин, 55.100 литри.
3. Поддршка на МВР за
обезбедуање на објекти на МЗ,
врз основа на Одлука на
Претседателот за прогласена
кризна состојба во периодот
20.12.2020 – 30.06.2021 г. и
01.07.2021 - 31.12.2021 г. за:
- Медицинска поддршка
на работата на здравствените
установи и центри на МЗ;
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- Транспорт на заштитни
и медицински средства и
опрема;
- Обезбедување
на
магацински
простор
за
складирање на заштитни и
медицински средства и опрема;
- Поставување на шатори
и
други
сместувачки
капацитети
наменети
за
лекување на заболени лица и
дезинфекција на простории и
површини и
- Обезбедување
на
вакцинални пунктови.
На
дневна
основа
се
ангажирани до 79 лица за
поддршка на МВР и за
поддршка
со
медицински
персонал на МЗ во справување
со КОВИД-19 пандемијата, со
ангажирање
до
14
лица
(доктори,
медицински
технички персонал и возачи).
За ангажирањето потрошени
се следните средства:
14.292 л. дизел гориво;
2.151 л. бензин;
15.852 л. флаширана
вода и

24.420.324,00 ден. за
дневници.
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ПОТПРОГРАМА 3.3: Несуштински дејности
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
Нереализирана
1. Информација за реализација на Доставена
Планот за конверзија на несуштински имот информација до Влада.
на МО и Армијата.
ГПР на Влада за
2021/Закон за одбрана

2. Ослободување
неперспективна опрема

на

Реализирана/Контину
ирана
Реализација на Планот
старата
за Ослободовување на
опремата.
План за ослободвување
на опремата

Нема

доставен

извештај за

активноста.

СН/ГШ на Армијата
Соглано ГПР на МО за 2021 рок
за реализација јуни 2021 г.

Во тек се 10 проекти за
аквизиција за опремување на
Декларираната единица ЛПБГ
со рок за нејзино опремување
до 2029г.

Нереализирана
Одлуки за дивестирање на
Стратегија
за несуштински имот - вкупно 1
одбрана/ДПРОС 2019- објект од касарна.
3. Имплементација на Национален план 2028/Имплементирање
за дивестирање на несуштинскиот имот на на Планот до 2023г.
МО и Армијата.

СЛ/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
СН/СПР/СФ/ГШ
на
Армијатa/Комисија
за
располагање со
недвижни
ствари и движни ствари за
потребите на МО.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
втора половина од 2021 г.

Поврзаност со стратешкиот приоритет и Стратешки приоритет: Унапредување на националните одбранбени капацитети и
цел на Владата:

способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед.
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Поврзаност со приоритетите и целите на Приоритетна цел на МО: Изградба на современ систем за обука на персоналот од
органот на државната управа:

одбраната, согласно стандардите на НАТО.

Цел на програмата:

Цел: Подготвена и одржлива Армија, со потребните способности за остварување на
уставните надлежности и меѓународните обврски.

ПРОГРАМА 4: ОБУКА

ПОТПРОГРАМА 4.1:Обука (активен и резервен состав)

ОДГОВОРЕН:
МО

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Организирање стручни обуки од Реализирана
областа на односите со јавноста во РЦОЈ за Реализирана
персоналот во МО и ГШ.
обука/евалуација.
План за работа на РЦОЈ
за 2021 г.

СКАОП
Поради пандемијата со COVID
19 курсевите во РЦОЈ на кои
Согласно ГПР на МО за 2021
учествува персоналот од МО и
предвиден рок за реализација
ГШ на Армијата се одржаа VTC.
прва/втора половина од 2021 г.

Делумно реализирана
Закон за cтекнување со
2.
Реализација на обуки и курсеви знаења, размена на
согласно план за воено стручно оспособување искуства и добивање на
и усовршување на Армијата за 2021 г.
обучен кадар.
Закон за служба во
Армијата

Во периодот од 01.-17.11.2021 г. и на
06.-13.12. 2021г. реализирана е
Комбинирана обука за користење
на апликацијата/алатката „Falcon
Command v.2“ на „L3HARRIS“.
Активноста
е
реализирана
согласно договорот за јавна
набавка
на
услуги
специјализирани
курсеви
по
спроведена постапка и склучен
помеѓу МО и НЕТРА ДОО Скопје.
Од 15.11.-03.12.2021 г. согласно
договорот за јавна набавка на
услуги - специјализирани курсеви,

ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
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склучен помеѓу МО и „Семос
Компјутерски Образовен Центар“ –
Скопје „ се реализираа курсеви.
Согласно истиот договор, во
периодот од 10.01.-24.01.2022 г. ќе
биде реализиран и курсот „MD100:Windows 10“, по цена од
378.000,00 ден. Целокупанта обука
е во вредност од 1.728.712,00 денари.
Делумно е реализирана Обуката на
војници на доброволно служење на
воениот рок (ВДСВР)
Реализирана Основна борбена
обука со новопримени ПФВ за
периодот од 28.12.2020 - 26.03.2021 г.
Во тек Основна борбена обука со
новопримени ПФВ период од
20.12.202-17.03.2022 г.
Основен курс за подофицери
реализирана од:
29.11.2020
05.02.2021г./22.02.23.04.2021г./12.08.-11.11.2021г.
Реализиран
Курс
за
први
подофицери од 17.11.-17.12.2021 г.
Нереализирани
(КОВИД
19):
Борбено
штабен
курс
за
подофицери, Курс за инструктори,
Напреден курс за подофицери и
Примарен курс за лидери.

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител
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основа/постигнато на
годишно ниво
ГШ на Армијата/СМС

1.
Реализација на Планот за вежбовни
активности за 2021 г.
Упатувањето на вежби на
персоналот од Армијата се
реализираше врз основа на
донесена Одлука на Владата на
РСМ. Во текот на 2021 г. беа
планирани 27 вежби од кои 23
Делумно реализирана беа планирани во Планот за
Интероперабилност со организација и учество на
НАТО ТТП.
Армијата
на
вежби
од
Законот
за меѓународен карактер за 2021 и
одбрана/Законот
за 4 вежби (вон плански) за кои се
служба во Армијата
бараше посебно одобрување за
учество. Од наведените вежби
беа реализирани 15 вежби (3 во
државата и 12 во странство),
додека на 12 вежби не е земено
учество или истите не беа
реализирани.

Планот за вежби опфаќа
период од две години Реализирана
изработен
е
План
за
Изработен план.
2.
Изработка на План за вежбовни
организација и учество на
Законот
за
активности за 2022 г. на Армијата.
Армијата на вежби за 2022 и
одбрана/Законот
за
2023 г. При изработка на
служба во Армијата.
истиот, земени се во предвид
планираните
финансиски

Поради
пандемијата,
планирачките конференции за
вежбите најчесто беа реализирани
VTC, исто така учеството на дел од
меѓународните вежби е одложено
поради недостаток на НАТО
безбедносни
сертификати
(SECRET),
задолжителни
за
учество на одредени вежби, како и
немање покана од организаторите.
Ова има директно влијание на
планирачкиот процес, како и на
реализацијата
на
вежбите
(откажување
на
планирачки
циклус, откажување на учество на
вежби, како и воведување на
рестриктивни мерки (тестирања за
КОВИД-19, карантин во земјата и
странство и сл).

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
ное./дек. 2021 г.
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средства во Предлог буџетот на
МО за 2022 г. потребните
вежбовни активности во врска
со оценување на единиците од
Армијата за исполнување на
одредени цели на способности,
добиените покани за учество на
вежби, преку билатерална и
регионална соработка или пак
учество на НАТО вежби, како
земја членка на Алијансата.
Вежбовните активности за
2023 г. се начелни и истите
може да бидат дополнети или
препланирани во процесот на
изработка на Планот за вежби
за 2023/2024 г.
ПОТПРОГРАМА 4.3: Обука на регрути (доброволно служење на воен рок)
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Организирање и спроведување на Делумно реализирана
постапка за доброволно служење на воен рок Организирана
и
спроведена постапка за
во Армијата.
доброволно служење на
воен рок.
Правилник за начинот
на
упатување
на

Активноста се реализира во три
упатни рока во фев/јуни/окт.
2021 г. Интересот за доброволно
служење воен рок е намален
бидејќи еден од условите за
прием на ПФВ на служба во
Армијата беше кандидатите да

СЦВС со РЦО
Поради пандемијата работните
задачи
се
планираат
и
реализираат
со
одредени
потешкоти и посебни услови
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граѓаните
на
отслужување
на
воениот
рок
и
отпуштање
на
војниците од Армијата

завршиле доброволно служење Согласно ГПР на МО за 2021
воен рок. Согласно Законот за предвиден рок за реализација
служба во Армијата на РСМ тој фев./јуни/окт. 2021 г.
услов е укинат и интересот на
кандидатите е намален. Во
текот на 2021 г. за доброволно
служење воен рок во Армијата
се пријавиле 26 кандидати.
Условите за упатување на
доброволно
служење
ги
исполниле 7, а на доброволно
служење воен рок во Армијата
се упатени 5 кандидати.

Поврзаност со стратешкиот приоритет и Стратешки приоритет: Унапредување на националните одбранбени капацитети и
цел на Владата:

способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед.

Поврзаност со приоритетите и целите на
органот на државната управа:
Цел на програмата:

Приоритетна цел на МО: Изградба на современ логистички систем согласно новата

ПРОГРАМА 5: ЛОГИСТИКА

ПОТПРОГРАМА5.1:Oперативно логистички работи, ХТЗ ОДГОВОРЕН:

структура на силите.
Цел: Зголемување на логистичките капацитети и способности на Армијата.

и ППЗ

МО

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Aктивност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Пополна на ЛПБН со материјални
Делумно реализирана
средства.

Реализирана пополна
ГШ на Армијата
со воено-теренска униформаосновна шара, по 2 комплета
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Степен на пополна по Реализирана пополна Согласно ГПР на МО за 2021
материјална
со одело со мембрана.
предвиден рок за реализација
Нереализранo
април/дек. 2021 г.
формација.
ДПРОС 2019-2028
обезбедување на летни чизми покренат
реферат
за
обезбедување.
2.
Обезбедување
исхрана
на
припадниците на ЛПБН во касарна „Јане
Сандански“ Штип со услуга од надворешен
субјект.

Нереализирана
Обезбедена исхрана за
припадниците
на
Армијата.
План за јавни набавки

Активноста е отпочната со
реализација.
Во
тек
е
електронска
аукција
за
реализација на тендерот за
јавна набавка. Активноста е во
завршна фаза на реализација.

СЛ/ГШ на Армијата
Покренат реферат број 05-6/131 од
07.05.2021 г.(ГШ на Армијата)

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

Склучен договор за:

3.
Обезбедување на спортска опрема за Делумно реализирана
сите припадници на Армијата.

спортска
опрема
(тренерки комплет, шушкавец, ГШ на Армијата/СЛ
патики,
чорапи
и
торба)
Согласно ГПР на МО за 2021 рок
реализирано;
Спортска
опрема за реализација прва/втора
(спортска маица со к/р, д/р и половина од 2021 г.
спортски гаќи). Се очекува
испорака во мај 2022 г.

ПОТПРОГРАМА 5.2: Движење и транспорт
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Aктивност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
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ГШ на Армијата/СЛ

1.
Обезбедување
на
стратегиски
транспорт за декларираните единиците и
опремата при упатување во мисија.

Реализирана
Реализирано
упатување.
ДПРОС 2019-2028

Стратегискиот транспорт за
потребите на планираните
ротации на персоналот на
Армијата во мисија надвор од
територијата на државата, се
реализира
согласно
постоечките
билатерални
договори со САД, Р.Турција и
Р.Италија, со користење на
комерцијални летови.

Во тек се подготовки за
членство во MCCE (Movement
Coordination Centre Europe).
Договорот
за
стратегиски
транспорт треба да биде
потпишан
најдоцна
до
оценувањето
на
ЛПБГ,
планирано за првата половина
на 2022г.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јуни/дек. 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 5.3: Медицинска поддршка
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Aктивност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Обезбедување на материјали, услуги,
здравствена и ветеринарна заштита.

Од областа на медицинската
поддршка во 2021 г. покренати
се
тринаесет
реферати
Реализирана
склучени се 27 договори и
Реализирано
рамковни
спогодби
за
снабдување.
снабдување со СнМС.
Предлог план за јавни
Во текот на 2021 г. за потребите
набавки
на
ветеринарната
служба
склучени се три договори за
набавка
на
ветеринарни

ГШ на Армијата/СЛ
Реализацијата на договорите
се одвива согласно потребите
на единиците. Степенот на
реализација на рефератите е во
зависност

од

заинтерисираноста

на

економските

за

оператори
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средства за работа со службени учество на постапките за јавна
кучиња.
набавка.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
ПОТПРОГРАМА 5.4: Снабдување на материјали
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Aктивност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
Реализирано набавка на
вкупно 2.600 парчиња вреќи за
спиење и 80 индивидуални
шатори за посебна намена;
набавка на модуларни
ранци, мрежи за комарци,
Делумно реализирана
индивидуални
Степен на пополна по
ГШ на Армијата
1.
Набавка на материјални средства од
шатори/покренат реферат за
материјална
Согласно ГПР на МО за 2021 рок
класа 2 за пополна на ЛПБГ.
набавка,
успешноста
на
за реализација јан./дек. 2021 г.
формација.
набавката зависи од понудите
ДПРОС 2019-2028
и
заинтересираноста
на
економските оператори;
Обезбеден е мебел за
училница во кас. во Штип;
Склучен е договор за
набавка на резервни делови
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(р/д) за борбени
Хермелин“;

м/в

„ОТ

-

Склучени
се
тригодишни
рамковни
спогодби за набавка на р/д за
повеќе
видови
товарни
моторни возила. Активноста е
во фаза на реализација.
Реализирани активности:
Обезбедени
дополнителни договори за
исхрана на припадниците за
меѓународната вежба “Одлучен
удар 2021“;
Набавка на магацински
материјали;

Делумно реализирана
Обезбедување
2.
Снабдување со материјали од класи на логистичка поддршка
на
единиците
на
снабдување 1-3, дел од класа 5 и услуги.
Армијата. План за јавни
набавки

ГШ на Армијата
Набавка на заштитна
опрема-облека
за
Покренати
реферати
за
припадниците
на
ЕОД
набавка на недостасувачките
тимовите на Армијата.
ставки од мебел.
Согласно ГПР на МО за 2021
Делумно
реализирани
предвиден рок за реализација
активности:
јан./дек. 2021 г.
Склучен договор за

-

обезбедување

на

мебел

за

објект број 37 во касарната
„Илинден“-Скопје, се очекува
прием;
-

Склучен

договор

за

набавка на 50% од потребниот
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мебел

за објект бр. 45 во

касарната „Илинден“- Скопје.
Нереализирана активност
Покренат реферат за набавка
на заштитна опрема - ракавици.
Постапката е поништена.
ПОТПРОГРАМА 5.5: Поддршка од земја домаќин
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Aктивност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Изработка на Каталог на способности
за поддршка од земја домаќин.

Изработен
е
Каталог
на
со
способности
за
ПзД
користење
на
НАТО
логистичкиот софтвер LOGFAS
Делумно реализирана и е остварена координација со
во
Врховната
Програмата
за надлежните
продолжување
на команда на сојузничките сили
реформи во одбраната за Европа (SHAPE), по што се
има констатирано дека истиот
(појдовна основа)
не може да се достави во
бараниот
формат
поради
немањето услови за добивање
на потребните ингеренции
(токен и лозинка) за пристап

ГШ на Армијата
Со
цел
исполнување
на
националните обврски кон
Алијансата, ГШ на Армијата
укажува на потребата, барем
едно лицe од Координативниот
центар за ПзД да се стекне со
соодветен НАТО сертификат,
што претставува предуслов за
овозможување пристап кон
класифицираната мрежа на
НАТО.
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кон класифицираната мрежа Согласно ГПР на МО за 2021
на НАТО.
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
Поврзаност со стратешкиот приоритет и Стратешки приоритет: Постигнување на интероперабилност согласно стандардите на
цел на Владата:

НАТО.

Поврзаност со приоритетите и целите на Приоритетна цел на МО: Постигнување на интероперабилност согласно стандардите на
органот на државната управа:

НАТО и побарувањата кои произлегуваат од нашето учество во колективната одбрана,
кризниот менаџмент и кооперативната безбедност.

Цел на програмата:

Цел: Развој и одржување на одбранбените способности на одбраната предвидени со
Долгорочниот план за развој на одбранбени способности на одбраната 2019-2028 година.
ПОТПРОГРАМА 6.1: Вооружување и воена опрема за ОДГОВОРЕН:

ПРОГРАМА 6: ОПРЕМУВАЊЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЈА

копнена војска

МО

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво

1.
Неборбени
моторни
опремување на ЛПБГ.

возила

Нереализирана
ДПРОС 2019-2028
за Потпишување
на Нема доставен
Договор
за активноста.
повеќегодишна набавка

Реализирана
ДПРОС 2019-2028
2.
Лесни оклопни возила (ЛОВ) на тркала
Потпишување
на
за ЛПБГ (JTTV & STRYKER).
Договор
(LOA)
со
Владата на САД во 2021

ИПТ за неборбени моторни
возила/ГШ на Армијата
извештај

за

Активноста се реализира.
На 12.08.2021 г. потпишан е LOA
MK-B-UCE за набавка на 16 ЛОВ
STRYKER, како и опрема за 19
ЛОВ STRYKER, и извршена е

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
јули/дек. 2021 г.
Реализацијата на проектот ќе
продолжи
со
фазата
на
набавка според ДПРОС 20192028
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уплата од 29.353.000,00 САД Согласно ГПР на МО за 2021 рок
долари.
за реализација јуни 2021 г.
На 30.12.2021 г. од страна на ДС
на МО потпишан е амандман на
истиот (MK-B-UCC А2), за
набавка на 12 ЛОВ JLTV, при
што извршена е исплата од
вкупно
6.604.000,00
САД
долари, односно првиот дел од
поделената
уплата
(SPLIT
PAYMENT), додека вториот дел
ќе биде извршена со буџетски
средства од 2022 г. Заклучно со
декември 2021 г. Владата на
РСМ има склучено договор и
уплатено финансиски средства
за набавка на вкупно 45 ЛОВ
JLTV.

3.

Конверзија на калибар во 5,56мм.

Реализирана
Потпишан
Договор
(LOA) со Владата на САД
Прием на 1269 АП М4
Реализиран прием на
5,56мм
парчиња АП М4 5,56мм.

ГШ на Армијата
Извршена е пополна на ВП
7925/11 Штип.
Проектот продолжува во Фаза1269
4, за воведување во употреба на
вооружувањето АП М4 5,56мм
Согласно ГПР на МО 2021
предвиден рок за реализација
јуни 2021 г.
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Делумно реализирана
Пешадиско вооружување
Потпишување
на
-Пушка снајперска 7,62мм и пиштол Договор за
повеќегодишна
9мм.
набавка.
ДПРОС 2019-2028

4.

5.
-

Опрема за артилерија
Хаубица 105мм.

Делумно реализирана
Потпишување
на
Договор
за
повеќегодишна
набавка.
ДПРОС 2019-2028

Активноста
е
делумно
реализирана.
Доставен
е
конечен
извештај
за
реализација на Фаза-2-фаза
евалуација на алтернативи.

Активноста
е
делумно
реализирана однсоно
ИПТ
ја
има
финализирано
фаза
2,
конечниот
извештај
презентиран пред ПГ и УГ;
Доставено е барање за
измена
на
оперативните
барања
во
делот
на
максималниот домет;

ИПТ
има
добиено
конкретни
понуди
од
компании од Р. Турција со
достапност и цени.

ИПТ
за
пешадиско
вооружување/ ГШ на Армијата
Проектот е надополнет со
набавка
на
балистички
компјутер/ калкулатор, цел на
способност
L120,
согласно
НАTO цели на способности
2021. Со ГПЈНООБ за 2022 г,
планирани се финансии за
набавка на овие средства.
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација август 2021
г.
ИПТ за Хаубица 105мм/ГШ на
Армијата
Со одлука на Владата на РСМ,
од месец март 2021 г. проектот е
составен дел од Планот на
Владата на РСМ за набавка на
стоки, услуги и работи со влади
на
странски
држави.
Се
предвидува потпишување на
договор за набавка во првата
половина на 2022 г. Со ФП за
2022
г.
буџетирани
се
153.750.000,00 ден.
Предлог на ИПТ е набавката да
се реализира во две фази ( I
фаза - дел од средствата да се
набават до 2027 г. за да се
исполни квалитативната цел
L3206 од НАТО пакетот на цели
на способности и II фаза преостанатите средства да се
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набават до 2031 г. за да се
исполнат
националните
потреби.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
сеп. 2021 г.

6.

ПВО систем за многу мали височини.

7.
Системи за радио извидување/
гониометрирање во ВХФ и УХФ опсег
мобилен на возила.

Нереализирана
Потпишување
Договор
повеќегодишна
набавка.
ДПРОС 2019-2028
Нереализирана
Потпишување
Договор
повеќегодишна
набавка.
ДПРОС 2019-2028
Реализирана
ДПРОС 2019-2028
Потпишување
Договор за набавка

на
за

на
за

Нема доставен
активноста.

извештај за

Нема доставено извештај за
активноста.

ИПТ за ПВО систем за многу
мали
височини/ГШ
на
Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
сеп. 2021г.
ИПТ
за
извидувачки
разузнавачки
системи
опрема/ГШ на Армијата

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
окт. 2021 г.

Реализирана е набавка на ГШ на Армијата
вкупно 774 балистички елеци и
Опремата е задолжена во ВП
на шлемови.
7925/11 Штип, со што е
обезбедена

8.

Балистичка заштитна опрема
- Елек и шлем балистички.

и
и

соодветна

балистичка

заштита

на

единицата за извршување на
операции.
Со

ГПЈНООБ

планирани

се

за

2022

г.

финансиски

средства за набавка на овие
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средства,

од

четири-

годишниот план за набавка.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
беше април 2021г.

9.

Индивидуални средства за АБХО.

Реализирана
ДПРОС 2019-2028
Потпишување
Договор за набавка

Извршена е набавка на 1.000 ГШ на Армијата
заштитни маски- донација од Р.
на Чешка.
Се очекува прием на МТС.
Согласно ГПР на МО за 2021 рок
за реализација август 2021 г.

Делумно реалзирана
Потпишан Договор за
донација со Владата на
САД.
ДПРОС 2019-2028
10.

11.

Опрема и системи за АБХО.

Опрема за специјални сили.

Потпишан е Договор за набавка
на индивидуални заштитни
средства за АБХО (маска
заштитна, наметка заштитна,
комплет за детекција на БОт за
поединец и личен прибор за
деконтаминација,
по
1.000
парчиња).
Отпочната е постапка за
набавка на чорапи заштитни,
ракавици
заштитни,
автоинјектор и заштитно одело
филтрирачко, по 1.100 парчиња.

Реализирана
Реализирана
набавка
Потпишување
на алпинистичка опрема.
Договор за набавка.
ДПРОС 2019-2028

ГШ на Армијта
Во тек е процес на прием на
средствата во Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
беше март 2021 г.

на ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
сеп. 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 6.2: Вооружување и воена опрема за воено воздухоплоство
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
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Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Ремонт на транспортни хеликоптери Делумно реализирана
(тип Ми-8МТ).
ДПРОС 2019 -2028
Исполнување на НАТО
стандардите
за
обученост
и
оспособеност
на
посадите

Согласно Годишниот план за
склучување на договори за
набавка на стоки, услуги и
работи во областа на одбраната
и безбедноста со влади на
странски држави за 2021 г.
спреведена е постапката за
склучување на договор за
ремонт на 2 (два) транспортни
хеликоптери Ми-8МТ со Р.
Чешка.

ГШ на Армијата
Во
сеп.
2021
г.
со
претставниците на ВРЗ „ЛОМ
Праха“ Р. Чешка усогласен е
текстот на предлог-договорот
за извршување на ремонт и
продолжување на животниот
век на 2 (два) транспортни
хеликоптери, тип Ми-8МТ со
рег. оз. 305 и 306. Со Предлог на
Годишниот план за склучување
на договори за набавка на
стоки, услуги и работи во
областа
на
одбраната
и
безбедноста со влади на
странски држави за 2022 г.
планирано е продолжување на
постапката
за
генерален
ремонт на 2 (два) хеликоптери
тип Ми-8МТ и склучување на
договор со Р. Чешка.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 6.3: Формирање и одржување на воени-материјални резерви со муниција и минско-експлозивни средства
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
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Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.

Не се предвидени активности во 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 6.4: Медицинска опрема
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1. Не се предвидени активности во 2021 г.
ПОТПРОГРАМА 6.5: Опрема за потребите на логистиката
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Логистичка опрема за декларирани
Покренати се 2 реферата за ГШ на Армијата/СЛ
Делумно реализирана
единици.
набавка на лична и колективна
Набавена
опрема.
опрема, но се уште нема .
ДПРОС 2019-2028
склучено договори. Добиени се
понуди од Р. Турција за
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мобилна перална на алишта, Согласно ГПР на МО за 2021
туширање
на
персонал, предвиден рок за реализација
агрегати и клима уреди. По прва/втора полов.од 2021 г.
извршената
анализа,
предложено е да се прифатат
најадекватните понуди и тоа
само за набавка на агрегати. Не
се сеуште добиени понуди за
шатори, по добивање на истите
ќе се изврши пресметка и
калкулација за набавка на
системот за клима уреди и
мобилна перална на алишта и
туширање на персонал
ПОТПРОГРАМА 6.6: Информатичка и комуникациска опрема за МО и Армијата
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Модернизација и надградба на
оптички дигитален комуникациски систем
(модернизација на дата центри, јадро на
мрежа и заштита).

Нереализирана
Функционален систем. Активноста не е реализирана
Стратегија за ГКИС во истата е поврзана со тековниот
одбраната/Стратегија
проект во рамки на FMF/CRIF.
за Сајбер одбрана

2.
Модернизација
на
оперативните Реализирана
системи за активна, серверска и крајна Стратегија за
корисничка опрема.
одбрана.

Сектор К-4/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.
Сектор К4/ГШ на Армијата

Сајбер Активноста е реализирана.
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Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
3.
Надградба на Глобален Географски
Нереализирана
информациски систем со потсистеми
Мапирање на критична Активноста не е реализирана,
инфраструктура.
тековен договор склучен во
Стратегија за ГКИС во ноември 2021г.
одбраната

Сектор К-4/соработува со сите
во МО/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек.2021 г.

Сектор К-4/СФ
4.
Изработка на софтвер за пресметка на Нереализирана
Изработено
и
плати.
Активноста не е реализирана,
Согласно ГПР на МО за 2021
имплементирано
тековен договор склучен во
предвиден рок за реализација
решение.
август 2021г.
дек. 2021 г.
Стратегија за ГКИС во
одбраната
5.
Набавка на серверска, мрежна
корисничка опрема.

и

Реализирана
Непрекинатост
на
мрежни
сервиси
и
услуги и заштитеност
на критични апликации
и бази на податоци.
Стратегија за ГКИС во
одбраната

Делумно реализирана
Имплементација
на
6.
Набавка на радио комуникациски развојни планови за
уреди и системи (за команди и единици на декларирани
тактичко ниво).
способности.
ДПРОС 2019-2028

Активноста

е

согласно

реализирана Сектор К-4/соработув/СЛ/ГШ
предвидената на Армијата

динамика.

Согласно ГПР на МО за 2021
Во тек е набавка на крајно предвиден рок за реализација
корисничка опрема, сервери и прва/втора половина од 2021 г.
активна опрема.

ГШ на Армијата/СЛ
Согласно поднесениот реферат
број 05-6/239 од 14.09.2021 г.
Согласно ГПР на МО за 2021
постапка
за
набавка
на
предвиден рок за реализација
наведените средства е во тек.
беше фев. 2021г.
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7.
Развој на Информациски систем за Нереализирана
управување со човечки ресурси.
Развиен
систем
за
персонална евиденција
согласно
законски
прописи.
Активноста не е реализирана.
Стратегија за ГКИС во

Сектор

К-4/СЧР/ГШ

на

Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

одбраната/Стратегија
за човечки ресурси
8.
Развој на Информациски систем за Нереализрирана
управување со документи и дигитална архива Развиен
систем
за
управување
со
ДМС.
документи
и
Активноста не е реализирана и
електронска
архива
истата
е
одложена
за
согласно
законски
наредниот период.
прописи.
Стратегија за ГКИС во
одбраната/Закон
за
архивско работење

9.
Надградба на системот за КЗ:
- Набавка на систем за заштита на дата
транспорт-уреди за криптозаштита;
- Мобилни и десктоп хардверски уреди за
КЗ на говор и податоци со степен на
класификација.

Нереализирана
ДПРОС 2019-2028
Унапреден КЗ систем

Активноста не е реализирана.

Сектор К-4/соработува со сите
во МО/ГШ на Армијата.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
дек. 2021 г.

ГШ на Армијата/СЛ
Поднесен е реферат број 056/82 од 01.03.2021г. но по истиот
не се отпочна постапката за
набавка и истиот е сторниран.
По добиени насоки од СЛ/МО
повторена е постапката со
поднесување на реферат број
05-6/223 од 24.08.2021г. но и по
истиот не се отпочна постапка,
туку повторно се сторнира без
образложување
зошто
постапката не е започната.(ГШ)
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Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
беше фев. 2021г г.
Нереализирана
Активноста не е реализирана.
Надградба
на
периметарска заштита
ДПРОС 2019-2028

10. Набавка за систем за периметарска
заштита на информатички мрежи
(FirewallGateway+Management Server).

ГШ на Армијата/СЛ
Согласно поднесениот реферат
број 05-6/84 од 11.03.2021г.
отпочната е постапка од
СЛ/МО и истата е поништена,
односно добиено е одлука за
поништување на постапка за
јавна набавка број 18/3-326/14
од 26.10.2021 г. Повторена е
постапката со поднесување на
реферат број 05-6/306 од
14.12.2021 г. но истата повторно
е сторнирана од СЛ/МО и не е
отпочата нова постапка за
набавка.(ГШ)
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
ное./дек. 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 6.7: Научно истражувачка работа
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
-

Проекти:
RADLI –

Учење

на

далечина

Реализирана/Контину Активноста
се
реализира ВА
- ирана
континуирано и продолжува со
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Регионален пристап за зајакнување на ADL
капацитетите;
- Проект
НИКС
(Nextgenerationincidentcommandsystem)(мај);
- RESISTANT (Training and Knowledge
Sharing Platform For First Responders and
Educational Tools for students’ and citizens’
awarenes and preparedness against Natural
and Manmade Disasters and Risks);
- ЕРАЗМУС +;
1. ПРЕДИКТ Превенција од катастрофи
ИКТ (Информациско Компјутерски
Технологии).

Реализирани проекти.
реализација и во наредниот Согласно ГПР на МО за 2021
Меѓународен проект на период.
предвиден рок за реализација
Р.Србија, Р.Црна Гора, Р.
прва/втора половина од. 2021 г.
Словенија и Република
Северна
Македонија/Стратегис
партнерства
за
ки
поддршка на иновации
во
училишно
образование

Поврзаност со стратешкиот приоритет и Стратешки приоритет:
цел на Владата:

Унапредување на националните одбранбени капацитети и

способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед.

Поврзаност со приоритетите и целите на Приоритетна цел на МО: Ревитализација и функционално консолидирање на оптимални
органот на државната управа:

локации на одбранбени комплекси, објекти, инсталации и инфраструктура.

Цел на програмата:

Цел: Унапредување на состојбата на објектите и инфраструктурата во поддршка на
реализацијата на одбранбените задачи и цели.

ПРОГРАМА

7:

ОБЈЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРА

И ПОТПРОГРАМА

7.1:

Одржување

на

објекти

инфраструктура

и ОДГОВОРЕН:
МО

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
1.
Стандардизација и рационализација
Нереализирана
на одбранбени комплекси и објекти.

Активноста е откажана.

Државен советник/СН/ГШ на
Армијата
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Стандардизација и
рационализација на
објекти.
Закон за користење и
располагање
со
стварите во државна
сопственост и стварите
во
општествена
сопственост/Закон за
одбрана
2.
Тековно
одржување
на
функционалноста
на
објектите,
инфраструктурата,
системите
и
инсталациите, кои ги користи МО и објектите
и инфраструктурата во касарните на
Армијата.

Реализирана/Контину
ирана
Реализацијата на активноста се
Одржување на објекти. одвива
континуирано
по
Закон за одбрана/Закон склучени договори.
за градење

Реализирана/Контину Планираните активности се
ирана
реализирани
согласно
Ажурирана база на предвидената динамика.
недвижен имот (2022 г.).
3.
Евиденција на недвижниот имот со кој
Закон за користење и
располага МО (запишување на имот во АКН и
располагање
со
запишување корисничко право на МО.
стварите во државна
сопственост и стварите
во
општествена
сопственост.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

СН/соработува со сите сектори
во МО/ГШ на Армијата
Реализација
согласно
достапните
финансиски
средства.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
СН/СФ/ГШ на Армијата
Запишувањето на имот со
Одлука
на
влада,
преку
Агенцијата за катастар на
недвижности.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 7.2: Изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
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Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво

1.
Изградба,
реконструкција
реновирање на објекти.

Реализација на активноста се СН/ГШ на Армијата
Реализирана
одвива по склучени договори.
и /Континуирана
Согласно ГПР на МО за 2021
План за јавни набавки
предвиден рок за реализација
на МО за 2021
прва/втора половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 7.3: Реализација на задачи од областа на угостителство и услуги
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво

1. Обезбедување
капацитети на МО.

на

Делумно реализирана
Рекреација на воениот
и цивилниот персонал
угостителски
на МО и ГШ на
Армијата.
Решение на
МО/Државен секретар

Поради
пандемијата
активностите се реализираат
отежнато.
Во Домот на Армијата Скопје
во втората половина од 2021 г.
започнаа
да
се
даваат
угостителски услуги, кои беа
прекинати.
Угостителски
услуги во првата половина на
2021 г, се даваа само во
кантините во МО и во
касарната „Гоце Делчев“.

СУТВПОиО
Активноста
се
одвива
отежнато и заради намалениот
број на вработени во СУТВОиО,
поради
пензионирање
на
вработените,
при
што
испразнетите работни места не
се пополнуваат со други лица.
Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
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Поврзаност со стратешкиот приоритет и Стратешки приоритет: Активно учество во меѓународната борба против современите
цел на Владата:

безбедносни закани и ризици.

Поврзаност со приоритетите и целите на Приоритетна цел на МО: Зголемување на способностите и капацитетите на Армијата на
органот на државната управа:

Република Северна Македонија за учество во меѓународни и мировни мисии предводени

Цел на програмата:

од НАТО, ЕУ и ООН.
Цел: Придонес во меѓународните мисии во насока на зачувување на мирот и безбедноста
и поддршка на националните безбедносни интереси.

ПРОГРАМА

8:

МИРОВНИ

ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ

И ПОТПРОГРАМА 8.1: Придонес во операции и мисии ОДГОВОРЕН:
предводени од НАТО

МО

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

Коментар/Носител

основа/постигнато на
годишно ниво
Реализирани се постапки за
упатување на персонал. Во тек
е постапка за упатување на
персонал во НАТО Мисија во
Ирак.

СЧР/СМС/ГШ на Армијата

2.
Учество на припадници на Армијата Реализирана
во мировна операција во Косово KFOR.
Реализирано учество
Продолжува мисијата во КФОР
Одлука за учество во за 2021 г. учество на РСМ со 65
операција на НАТО во лица.
Косово KFOR 2021(фев.)

СПП/СПР/ГШ на Армијата

1.
Спроведување на постапки за избор и
Реализирана
упатување на персонал во мисии и операции.
Спроведени постапки.
Закон за одбрана/Закон
за служба во Армијата

3. Учество на Републиката во мировна Реализирана
операција
„Одлучна
поддршка“
во Донесена
одлука,
Авганистан.
навремени подготовки
и распоредување на
капацитетите.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.

Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
мај 2021 г.

СПП/СПР/ГШ на Армијата
Како резултат на одлуката на
НАТО за повлекување од
Согласно ГПР на МО за 2021
мисијата, во јуни заврши
предвиден рок за реализација
придонесот на РСМ во истата и
јан/јуни 2021 г.
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Одлука
распоредување
4. Учество во НАТО иницијативата за
засилено присуство на источните граници од
НАТО алијансата во Естонија (Enhanced
Forward Presence).

за беа
повлечени
сите
припадници на Армијата.

Делумно реализирана
Донесена
одлука,
навремени подготовки
и распоредување на
капацитетите.
Одлука за
распоредување.

5. Учество на припадниците на Армијата Нереализирана
Одлука за
во НАТО Мисијата Ирак.
распоредување

Во тек се преговори
вклучување
во
eFP
Словенија, во рамките
канадската борбена група
Латвија. Придонесот ќе
реализира од јуни 2022г.

СПП/СПР/ГШ на Армијата
за
со Согласно ГПР на МО предвиден
на рок за реализација втора
во половина од 2021 г.
се

Во тек е процедура на
подготовка на 4 лица (2 цивили
и
2
воени
лица)
за
распоредување
во
НАТО
мисијата Ирак. Припадниците
сеуште не се распоредени.

СПП/СПР/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО предвиден
рок за реализација втора
половина од 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 8.2: Придонес во операции и мисии предводени од ЕУ
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
СЧР/СМС/ГШ на Армијата
1. Спроведување на постапки за избор и
Реализирани се постапки за
упатување на персонал во мисии и операции. Реализирана
упатување на персонал во
Согласно ГПР на МО за 2021
Закон за одбрана/Закон
следните мисии: мисија на ЕУ
предвиден рок за реализација
за служба во Армијата
во ЦАР и АЛТЕА во БиХ.
прва/втора половина од 2021 г.
2. Учество на припадници на Армијата Реализирана
во мировна операција во БиХ, ЕУФОР, Одлука
АЛТЕА.
распоредување.

Продолжува учеството со еден СПП/СПР/ГШ на Армијата
за припадник на Армијата во
мисијата.
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Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
прва/втора половина од 2021 г.
3. Учество на припадници на Армијата
на Републиката во мировна операција во Реализирана
Одлука
ЕУТМ –ЦАР.
распоредување.

СПП/СПР/ГШ на Армијата
Во мај 2021г. се изврши првата
ротација на 2 претставници на
Согласно ГПР на МО за 2021
за
Армијата. РСМ продолжува со
предвиден рок за реализација
придонес во мисијата.
јан./дек. 2021 г.

ПОТПРОГРАМА 8.3: Придонес во операции и мисии предводени од ООН

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
СЧР/СМС/ГШ на Армијата
1. Спроведување на постапки за избор и
Реализирани се постапки за
упатување на персонал во мисии и операции. Реализирана
Закон за одбрана/Закон упатување на персонал во Согласно ГПР на МО за 2021
предвиден рок за реализација
за служба во Армијата УНИФИЛ во Либан.
прва/втора половина од 2021 г.
2.

Учество на армијата во операција:
„УНИФИЛ“ во Либан, во Нагура
(со штабен персонал);
Реализирана
Одлука
(со
на распоредување.
италијанскиот контингент распореден во
-

„УНИФИЛ“ во Либан, во Шама
штабен
персонал
во
состав

СПП/СПР/ГШ на Армијата
Согласно ГПР на МО за 2021
Продолжува
учеството
во предвиден рок за реализација
за мисијата со 3 припадници на јан./дек. од 2021 г.
Армијата.

„Сектор Запад“).
ПОТПРОГРАМА 8.4:Придонес во други операции и мисии
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СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/Активност

Показател на резултат Оценка за напредокот
со

појдовна

основа/постигнато на

Коментар/Носител

годишно ниво
1.
Подготовки за донесување на одлуки и
координација во врска со учеството на
Републиката во операции и мисии предводени од
Коалиции во кои учествува Република Северна
Македонија.

Реализирана/Континуир
ана
Закон за одбрана/Закон за
служба во Армијата.

СПП/СМС/СПР/ГШ на Армијата
Активноста се реализира по
Согласно ГПР на МО за 2021
потреба, во 2021 г. нема најава за
предвиден рок за реализација
учество во вакви операции или
јан/дек. 2021 г.
мисии.

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ КОИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА МО ЗА 2021 Г.

Реализирана/Нова
иницијатива

Активности во рамките на иницијативата
Централно европска одбранбена
соработка (CEDC).

Се реализираа 2 состаноци на
одбранбени политички директори
(април 2021 г. VTC, и октомври во
Загреб).
Состанок на министрите за CEDC
иницијативата
заедно
со
министрите за одбрана на земјите
од Западен Балкан се реализираше
СМС
во
соработка
преку VTC (април 2021 г).
СПП/СКАОП/К-4

со
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ГОДИШНИОТ
ПЛАН ЗА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ЗА 2021 ГОДИНА

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМИЈАТА

НЕРЕАЛИЗИРАН
И

3.

ПЕРСОНАЛ И ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЛУМНО
РЕАЛИЗИРАНИ

2.

АДМИНИСТРАЦИЈА

РЕАЛИЗИРАНИ

1.

ВКУПНО ЗАДАЧИ

Ред. бр

ПРОГРАМА

Преглед на задачи по категории и вкупен број на задачи за 2021 година
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_______
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_______
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2
______
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1
_______
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40%

20%

2
__________
40%
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5.

6.

7.

8.

ОБУКА

ЛОГИСТИКА

5

2

3

0
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________

________

________

100%

40%

60%

0%

8

2

5

1

________

______

_______

______

100%

25%

63%

12%

24
______

9
______

5
______

10
______

100%

38%

20%

42%

5

3

ОПРЕМУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА

ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ

1

______

______

1
_____

100%

60%

20%

20%

11

9

1

1

_____

_____

______

______

100%

82%

9%

9%

______
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ВКУПЕН БРОЈ НА ЗАДАЧИ

211
_____

121
_____

29
_____

61
______

100%

57%

14%

29%
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