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20192463846
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 4 став (2) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и
безбедноста („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19) и член 36
став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
27/14, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 26 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ ВО ОДБРАНАТА И
БЕЗБЕДНОСТА ЗА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува листата на стоки во одбраната и безбедноста за кои се
применува Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста.
Член 2
Стоките од член 1 на оваа одлука се:
1. Лесно и автоматско огнено оружје како што се пушки, карабини, револвери,
пиштоли, автомати, полуавтоматски и автоматски пушки, пушкомитралези и митралези,
тактичко оружје со неолучени цевки, пиштоли и друго малокалибарско оружје со калибар
помал од 7 mm освен ловечко оружје.
2. Артилериски, чадни и гасни орудија и оружја, како и орудија и оружја кои исфрлаат
пламен, како што се:
- топови, хаубици, минофрлачи, противтенковски пушки, ракетни лансери и фрлачи,
фрлачи на пламен, бесповлечни топови воени димни и гасни пушки;
- кратко и долго оружје за испалување на хемиски средства, гумени куршуми и друг
вид на муниција и проектили.
3. Муниција за орудијата и оружјата од точки 1 и 2 од овој член.
4. Бомби, торпеда, ракети и наведувачки проектили, како што се:
- бомби, торпеда, гранати, вклучувајќи и димни гранати, димни бомби, ракети,
наведувачки проектили, подводни гранати, запаливи бомби, други минско – експлозивни
средства или
- воена опрема и делови специјално изработени за ракување, склопување и
расклопување, испукување или откривање на оружјето од оваа точка.
5. Воена и безбедносна опрема за контрола и управување со огнот како што се:
- системи за набљудување, откривање, лоцирање идентификација и обележување на
цели, компјутери за управување со оган, уреди за нишанење, насочување на оружја,
орудија и проектили, ласерски мерачи на далечина, дурбини, бусоли, радари,
метеоролошки уреди;
- телеметри, индикатори на позиции или висинометри;
- електронски уреди за следење, жироскопски, оптички и акустички уреди или
- нишан на пушки и перископи за опремата од овој член.
6. Копнени возила и компоненти како што се:
- тенкови;
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- оклопни и амфибиски возила;
- специјални возила за посебни намени (командни, комуникациски, извидувачки,
извлекување и спасување, за јавен ред и мир, влечење или превезување на вооружени
системи, муниција и друг товар како и придружна опрема за ракување со товар);
- блиндирани возила со или без вооружување.
7. Хемиски и биолошки агенси, радиоактивни материјали и поврзана опрема,
компоненти и материјали, како и средства и материјали за заштита од истите како што се:
- радиолошки, хемиски и биолошки агенси (РХБ);
- средства и опрема за откривање и идентификација на РХБ агенси;
- средства и опрема за деконтаминација и неутрализирање на РХБ агенси;
- средства и опрема за лична и колективна заштита од РХБ агенси.
8. Експлозивни материи и соодветни супстанци и опрема за испитување на истите, како
што се:
- барути, експлозиви, течни прашкасти и цврсти горива и слични енергетски
материјали;
- каписли и запалки за муниција и минско експлозивни средства;
- пиротехнички средства;
- средства и опрема за одржување и уништување на муниција и минско експлозивни
средства.
- запаливи и смрзнувачки агенси за воена употреба;
9. Воени и безбедносни пловни средства и нивна специјализирана опрема како што се:
- сите видови на воени пловни средства;
- опрема специјално направена за поставување, откривање отстранување на мини или
подводни кабли;
- нуркачка опрема за специјални намени;
10. Воздухоплови со и без екипаж и нивна опрема за воена и безбедносна употреба;
11. Специјална електронска и техничка опрема, уреди и средства за воена и
безбедносна употреба како што се:
- средства за попречување и заштита од попречување на електронски дејства;
- камери специјално направени или адаптирани за воена и безбедносна употреба;
- опрема дизајнирана за разузнавачка употреба;
- комуникациски и информациски системи и системи и опрема за нивно интегрирање,
криптозаштита, заштита од компјутерски криминал и сајбер одбрана;
- специјални средства за набљудување, следење, фото, аудио и видео документирање;
- електронска опрема, апликативно-софтверски решенија и услуги за целите на
следењето на комуникациите;
- опрема и системи за откривање на средства и опрема за нелегално следeње на
комуникации;
- специјализирани делови и предмети изработени од материјали од овој член кои имаат
исклучиво воена и безбедносна намена.
12. Машини, опрема и предмети исклучиво дизајнирани за проучување производство,
тестирање и контрола на оружје, муниција, материи и опрема која има исклучиво воена и
безбедносна природа и кои се вклучени во овој член.
13. Средства за присила како:
- полициска палка;
- средства за врзување;
- средства за онеспособување;
- специјални средства за присилно запирање;
- специјални средства за пробивање и совладување на пречки.
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14. Воена и безбедносна опрема за лична и колективна заштита како:
- опрема за балистичка заштита;
- кациги и друга заштитна и тактичка опрема.
15. Инженерски средства, како што се:
- понтонерски средства и опрема;
- средства и опрема за пронаоѓање, откривање и уништување на експлозивни направи и
импровизирани експлозивни направи, опрема и средства за минирање и деминирање;
- средства и опрема за минирање и деминирање;
- средства за маскирање и прикривање.
16. Средства и опрема за поддршка на обуката:
- уреди и опрема за автоматски стрелишта и вежбалишта;
- симулатори за обука.
17. Специјален алат, опрема и резервни делови за одржување на средствата и опремата
од овој член.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за
определување на набавките од областа на одбраната со дов. бр. 13/1 од 12 февруари 2008
година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9503/1
26 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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