
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за одбрана, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

16 февруари 2020 година. 

 
Бр. 08-1414/1 Претседател на Република 

16 февруари 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Во Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ брoj 42/2001, 

5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), членот 1 се менува и гласи: 

„Одбраната на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Републиката) се 

организира како систем за одбрана на независноста и територијалниот интегритет на 

Републиката. 

Одбраната на Републиката ја остваруваат граѓаните, органите на државната власт и 

вооружените сили. 

Вооружени сили се: Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот 

текст: Армијата), а во воена состојба и дел од единиците на Министерството за внатрешни 

работи, кога се наредува нивна употреба, како поддршка на Армијата согласно со овој 

закон. 

Трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите можат да 

извршуваат определени задачи во областа на одбраната. 

Единиците на локалната самоуправа извршуваат определени задачи од областа на 

одбраната. 

Одбраната на Републиката може да се остварува самостојно или во рамките на 

Организацијата на Северноатлантскиот договор (North Atlantic Treaty Organization, во 

натамошниот текст: НАТО). Одбраната на Републиката се остварува и преку учество во 

изградба и одржување на меѓународниот мир, безбедност, како и исполнување на 

обврските преземени во рамките на НАТО. 
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Одбраната на Републиката се остварува во согласност со Уставот на Република Северна 

Македонија (во натамошниот текст: Уставот), законите, други документи и меѓународните 

договори ратификувани согласно со Уставот, како и во согласност со стратегиските 

документи во одбраната: Национална стратегија за безбедност, Стратегија за одбрана, 

Стратегиски одбранбен преглед, Долгорочен план за развој на одбранбените способности 

и План за одбрана.“. 

Член 2 

Во член 3 зборовите: „може да“ се бришат, а бројот „60“ се заменува со бројот „64“. 
 

Член 3 

Во член 4 ставот 3 се менува и гласи: 

„Службата во резервните сили на Армијата се извршува во мир, кризна, вонредна и 

воена состојба, согласно со овој закон.“. 

 
Член 4 

Во член 4-б во став 1 точката 2) се менува и гласи: 

„служба во активната резерва.“. 

Во став 2 по зборот „области“ се додаваат зборовите: „или критични специјалности“. 

 
Член 5 

Во член 14 во ставот 1 зборовите: „воена и вонредна состојба“ се заменуваат со 

зборовите: „кризна, вонредна и воена состојба“. 

 
Член 6 

Во член 17 во став 1 точката 7) се менува и гласи: 

„ратификува меѓународни договори кои се однесуваат на влегување, поминување или 

престој на странски вооружени сили на територијата на Републиката заради вежби, обука, 

учество во меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и во примената на правото 

на индивидуална или колективна самоодбрана и операции за кризен менаџмент и 

кооперативна безбедност, како и учество во тие активности и операции на припадниците 

на Армијата и вработените во Министерството за одбрана во странство;“. 

По точката 7) се додаваат три нови точки 7-а), 7-б) и 7-в), кои гласат: 

„7-а) ратификува меѓународни договори кои се однесуваат на воспоставување и престој 

на команди, штабови и воени единици на меѓународни организации на територијата на 

Републиката; 

7-б) донесува одлука за упатување на барање до НАТО за помош за одбрана на 

Републиката; 

7-в) одлучува за испраќање на припадници на Армијата и вработени во 

Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката за учество во 

меѓународни операции;“. 

Точката 8) се менува и гласи: 

„донесува Национална стратегија за безбедност;“. 

По точката 8) се додаваат две нови точки 8-а) и 8-б), кои гласат: 

„8-а) донесува Долгорочен план за развој на одбранбените способности; 

8-б) донесува документи за функционирање на Собранието во воена состојба;“. 
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Член 7 

Во член 18 став 1 по точката 2) се додаваат две нови точки 2-а) и 2-б), кои гласат: 

„2-а) донесува Процена на можните воени и други опасности со кои се загрозува 

суверенитетот, самостојноста и територијалниот интегритет на Републиката; 

2-б) изработува документи за функционирање на претседателот во воена состојба;“. 

Точката 12) се менува и гласи: 

„поставува и отповикува одбранбени аташеа и воени претставници на предлог на 

министерот за одбрана.“. 

 

Член 8 

Во член 19 став 1 по точката 3) се додаваат шест нови точки 3-а), 3-б), 3-в), 3-г), 3-д) и 

3-ѓ), кои гласат: 

„3-а) предлага на Собранието Национална стратегија за безбедност; 

3-б) предлага на Собранието Долгорочен план за развој на одбранбените способности; 

3-в) предлага на Собранието одлука за упатување на барање до НАТО за помош во 

одбрана на Републиката; 

3-г) донесува одлука за упатување на барање до НАТО за помош за одбрана на 

Републиката доколку Собранието не е во можност да се состане и ја доставува на 

Собранието на потврдување штом тоа ќе биде во можност да се состане; 

3-д) донесува Стратегиски одбранбен преглед; 

3-ѓ) донесува документи за функционирање на Владата во воена состојба;“. 

Точката 5) се менува и гласи: 

„одлучува за влегување и излегување на вооружени сили на странски држави внатре и 

надвор од територијата на Републиката, поминување или престој во врска со нивното 

учество на вежби, обука, хуманитарни операции, меѓународни операции, НАТО мисии и 

операции и во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, 

операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, како и во команди, штабови и 

воени единици на меѓународни организации на територијата на Републиката, во 

согласност со меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот;“. 

По точката 5) се додаваат две нови точки 5-а) и 5-б), кои гласат: 

„5-а) одлучува за воспоставување и престој на команди, штабови и воени единици на 

меѓународни организации на територијата на Републиката; 

5-б) одлучува за испраќање на припадници на Армијата и вработените во 

Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката за учество на вежби, 

обука, во НАТО мисии и операции и во примената на правото на индивидуална или 

колективната самоодбрана, како и операции за кризен менаџмент и кооперативна 

безбедност;“. 

Во точката 8) зборот „полицијата“ се заменуваат со зборовите: „дел од единиците на 

Министерството за внатрешни работи“. 

Во точка 10) по алинејата 9 се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гласат: 

„- координација на работата, односите и организацијата во дипломатските 

претставништва, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации во 

странство и на територијата на Републиката, 

- опфат и заштита на критичната инфраструктура во Републиката,“. 

Во точка 11) во алинејата 1 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а во алинејата 2 

точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 3, која гласи: 

„- определување на органите на државната управа кои се подготвуваат за остварување 

на својата функција во воена состојба.“. 
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По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Во остварување на надлежностите во одбраната, Владата донесува и други 

подзаконски акти.“. 

 
Член 9 

Во член 20 став 1 во точка 2 зборот „врши“ се заменува со зборовите: „учествува во 

изработката на“. 

По точката 2) се додаваат две нови точки 2-а) и 2-б), кои гласат: 

„2-а) изработува Стратегиски одбранбен преглед; 

2-б) изработува Долгорочен план за развој на одбранбените способности;“. 

Во точката 21) зборовите: „врши опремување“ се заменуваат со зборовите: „го 

усогласува и координира опремувањето“. 

Во точката 23) зборовите: „воена и вонредна состојба“ се заменуваат со зборовите: 

„кризна, вонредна и воена состојба“. 

Во точката 28) по зборот „разузнавање“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по 

зборот „контраразузнавање“ се додаваат зборовите: „и безбедност“. 

Во точката 41) зборовите: „дава стручна помош“ се заменуваат со зборовите: „дава 

стручно мислење“. 

По точката 44) се додаваат две нови точки 44-а) и 44-б), кои гласат: 

„44-а) обезбедува поддршка на команди, штабови и воени единици на меѓународните 

организации, при престој или поминување низ територијата на Републиката; 

44-б) обезбедува и координира цивилна и воена поддршка на воени единици на 

сојузничките сили при престој или поминување низ територијата на Републиката согласно 

со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот;“. 

 
Член 10 

По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи: 

 
„Член 20-а 

Министерството за одбрана, има свој симбол и ознаки. 

Симболот и ознаките од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за одбрана.“. 

 
Член 11 

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: 

 
„Член 21-а 

Сите државни органи, при извршување на надлежностите во одбраната, се должни да 

водат сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците. 

Државните органи од ставот 1 на овој член водат грижа за родовата перспектива.“. 
 

Член 12 

Во член 22 ставот 2 се менува и гласи: 

„Армијата има постојан состав и резервни сили.“. 

 
Член 13 

Во член 24 во став 4 зборовите: „и противвоздушна одбрана“ се бришат. 
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Член 14 
Во член 25 став 2 во точките 4), 6) и 7) зборот „годишен“ се брише. 
Во точката 5) зборот „годишна“ се брише. 
По точката 8) се додава нова точка 8-а), која гласи: 
„8-а) лица на служба во Армијата за упатување на должности во командните структури 

на НАТО, дипломатските претставништва, одбранбени аташеа, воени аташеа и воени 
претставници и на должности во команди, штабови и воени единици на меѓународни 
организации во странство и на територијата на Републиката;“. 

 

Член 15 
Во член 26 став 1 во точката 1 зборот „годишниот“ се брише. 
По точката 8) се додава нова точка 8-а), која гласи: 
„8-а) води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците 

и води грижа и за родовата перспектива;“. 
Во точката 13) по зборот „разузнавање“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по 

зборот „контраразузнавање“ се додаваат зборовите: „и безбедност“. 
 

Член 16 
Во член 28 во став 1 зборот „Армијата“ се заменува со зборовите: „вооружените сили“. 

 

Член 17 
Во член 29 став 3 во точката а), зборовите: „активниот резервен персонал;“ се 

заменуваат со зборовите: „активната резерва;“. 
Во точката в) по зборот „области“ се додаваат зборовите: „или критични 

специјалности“, а по зборот „Армијата“ точката се брише и се додаваат зборовите: 
„утврдени со решение на министерот за одбрана.“. 

 

Член 18 
Во член 40 во ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „вонредна и кризна состојба“ се заменуваат 

со зборовите: „кризна, вонредна и воена состојба“. 
 

Член 19 
По членот 40 насловот на точката 9 се менува и гласи: 
„Учество на Армијата и вработените во Министерството за одбрана надвор од 

територијата на Републиката и во извршување на должности во команди, штабови и воени 
единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на 
територијата на Републиката.“ 

 

Член 20 
Членот 41 се менува и гласи: 
„Активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и 

вработените во Министерството за одбрана, можат да учествуваат на вежби, обука, во 
хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции  
во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, како и во 
операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, надвор од територијата на 
Републиката. 

Активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и 
вработените во Министерството за одбрана, можат да бидат упатени на должности во 
командните 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.“. 
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Член 21 

Членот 41-а се менува и гласи: 

„Одлука за испраќање на лицата од членот 41 став 1 од овој закон, надвор од 

територијата на Републиката за учество во меѓународни операции, донесува Собранието. 

Одлука за испраќање на лицата од членот 41 став 1 од овој закон, надвор од 

територијата на Републиката за учество во хуманитарни операции, НАТО мисии и 

операции и во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, 

како и операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, донесува Владата. 

Одлука за испраќање на лицата од членот 41 став 1 од овој закон, за учество на вежби и 

обука, донесува Владата.“. 

 
Член 22 

По членот 41-а се додаваат три нови членови 41-б, 41-в и 41-г, кои гласат: 

 
„Член 41-б 

За припадникот на Армијата, упатувањето во активностите од членот 41 од овој закон,  

е задолжително. 

 
Член 41-в 

Распоредувањето на припадниците на Армијата и вработените во Министерството за 

одбрана, надвор од територијата на Републиката, за учество во хуманитарни операции, 

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, го пропишува министерот за одбрана. 

Начинот на избор и подготовка на воен и цивилен персонал на Армијата и вработените 

во Министерството за одбрана, за упатување 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 го пропишува министерот за одбрана. 

 

Член 41-г 

Владата еднаш годишно до Собранието, поднесува извештај за учеството на 

припадници на Армијата и вработените во Министерството за одбрана во активностите од 

членoт 41 од овој закон.“. 
 

Член 23 

Членот 43 се менува и гласи: 

„Припадниците на резервните сили на Армијата, можат да бидат ангажирани во 

активностите од членот 41 од овој закон, доколку се согласуваат со тоа.“. 
 

 

Член 24 

Членот 44 се менува и гласи: 

„Правата и обврските на припадниците на резервните сили на Армијата и вработените 

во Министерството за одбрана ангажирани во случаите од членот 41 од овој закон, се 

уредуваат со договор кој се склучува со Министерството за одбрана.“. 
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Член 25 

По член 44 насловот на точката 10 се менува и гласи: 

„Униформи, ознаки и знамиња“. 
 

Член 26 

Во член 45 ставот 1 се менува и гласи: 

„Сите лица кои се упатени во активностите од членот 41 од овој закон, носат 

униформа на Армијата.“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Вработените во Министерството за одбрана од ставот 1 на овој член, на 

униформата го носат знамето на Републиката како државен симбол.“. 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

 

Член 27 

Во член 48 ставот 1 зборовите: „воена и вонредна состојба“ се заменуваат со зборовите: 

„кризна, вонредна и воена состојба“. 
 

Член 28 

Членот 81 се менува и гласи: 

„Службата во резервните сили се извршува во општа и активна резерва. 

Служба во општата резерва, извршуваат лица кои не се постари од 64 години живот. 

Служба во активната резерва, извршуваат лица кои не се постари од 50 години живот. 

Служба во активната резерва можат да извршуваат и лица кои се експерти во области 

или критични специјалности од особено значење за Армијата и кои склучиле договор со 

Министерството за одбрана.“. 
 

Член 29 

Членот 82 се менува и гласи: 

„За време на воена состојба, претседателот на Републиката, може да ја продолжи 

обврската за служење во активната резерва до наполнувањето на 64 години.“. 
 

Член 30 

Членот 83 се менува и гласи: 

„Припадниците на резервните сили на Армијата, службата во резервните сили ја 

извршуваат со учество во активностите од членот 41 од овој закон, а во воена состојба со 

извршување на определени воени должности.“. 
 

Член 31 

Членот 87 се менува и гласи: 

„Начинот на извршувањето на служба во резервните сили на Армијата го пропишува 

министерот за одбрана.“. 

 

Член 32 

По член 95 насловот на точката б) „Обврски на јавните установи и служби“ се брише. 

 
Член 33 

Во членот 97 по зборот „предучилишното“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по 

зборот „основното“ се додаваат зборовите: „и средното“. 
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Член 34 

Членот 100 се менува и гласи: 

„Единиците на локалната самоуправа во воена состојба продолжуваат со работа и 

извршуваат определени задачи од областа на одбраната. 

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да се подготвуваат за извршување 

на задачите од ставот 1 на овој член, на начин утврден со статут на единицата на 

локалната самоуправа и со овој закон.“. 

 

Член 35 

Во член 132 ставот 1 се менува и гласи: 

„Во остварувањето на обуката за одбрана и во подготовките за упатување на 

припадниците на резервните сили на Армијата во извршувањето на активностите од 

членот 41 од овој закон, Министерството за одбрана може да соработува со организации 

на резервните офицери на Армијата.“. 

 

Член 36 

Во член 133 во ставот 1 и во член 134 во ставот 1 зборот „Армијата“ се заменува со 

зборот „одбраната“. 

 

Член 37 

Во член 135 во ставот 2 по зборовите: „Министерството за одбрана“ се додаваат 

зборовите: „и Армијата“ . 
 

Член 38 

Членот 136 се менува и гласи: 

„Овластените службени лица од членовите 133, 134 и 135 од овој закон, имаат 

службени легитимации и значки. 

Образецот на службената легитимација и значка и начинот на нејзиното издавање ги 

пропишува министерот за одбрана. 

Поблиски прописи за остварување на работите од членовите 133, 134 и 135 од овој 

закон донесува министерот за одбрана.“. 

 

Член 39 

Во член 136-а зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“. 

Член 40 

Во член 137 во ставот 1 воведната реченица се менува и гласи: 

„Заштитата на силите во воените единици, на просторите на кои логоруваат воени 

единици или се изведуваат активности од членот 41 од овој закон, на територијата на 

Републиката, како и во објекти и зони што ќе ги определи Владата, опфаќа мерки, 

активности и постапки што се преземаат заради:“. 

 

Член 41 

По членот 137 се додава нов член 137-а, кој гласи: 

 

„Член 137-а 

По прием на кривична пријава или добиено сознание дека лице со статус на овластено 

службено лице за разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање на кривични 

дела сторени од лица вработени во Министерството за одбрана и Армијата, извршило 
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кривично дело при вршење на службено дејствие или извршило кривично дело вон 

службата, со употреба на сериозна закана, сила или средства за присилба што за 

последица има смрт, тешка телесна повреда, телесна повреда, противправно лишување од 

слобода, мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување, 

доколку со закон е предвидено кривично гонење по службена должност, Министерството 

за одбрана без одлагање го известува Одделението за истражување и гонење на кривични 

дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. 

Министерството за одбрана заедно со известувањето ги доставува до Одделението од 

ставот 1 на овој член, сите извори на сознанија за стореното кривично дело, сторителот и 

жртвата и други извори на информации со кои располага. 

Во случаите од ставот 1 на овој член, дисциплинска постапка против овластеното 

службенo лице за разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање на кривични 

дела сторени од лица вработени во Министерството за одбрана, се води согласно со 

одредбите од Законот за административни службеници.“. 
 

Член 42 

Членот 151 се менува и гласи: 

„Граѓаните кои склучиле договор за ангажирање во активната резерва на Армијата, за 

периодот кога не се ангажирани во извршувањето на правата и обврските од членот 41 од 

овој закон, остваруваат право на месечен паричен надоместок согласно со закон. 

За периодот кога граѓаните распоредени во активната резерва на Армијата се 

ангажирани во извршувањето на правата и обврските од членот 41 од овој закон, 

остваруваат право на плата и надоместоци на плата, под услови утврдени за воениот и 

цивилен персонал на служба во Армијата упатен во активности од членот 41 од овој закон. 

Месечниот паричен надоместок и платата и надоместоците на платата од ставовите 1 и 

2 на овој член, ги исплатува Министерството за одбрана.“. 

 
Член 43 

Во Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија број 42/2001, 

5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), во целиот текст на зборовите: 

„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 44 

Одредбите од член 1 став 6, член 6 став 2 точка 7-б), член 8 став 1 точки 3-в) и 3-г), 

член 14 став 3, член 21 став 2, член 22, член 23 и член 24 од овој закон ќе отпочнат да се 

применуваат од денот на приемот на Република Северна Македонија во НАТО. 

 
Член 45 

Подзаконските акти чие донесување е предвидено со овој закон ќе се донесат во рок од 

шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Подзаконските акти донесени врз  основа на  Законот за  одбрана („Службен весник  на 

Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), 

продолжуваат да се применуваат до донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член. 
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Член 46 

Постапките за испраќање на припадниците на Армијата и вработените во 

Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката за учество во 

активностите од членот 41 од Законот за одбрана („Службен весник на Република 

Македонија” број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15) кои се 

започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се спроведат согласно со 

Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” број 42/2001, 5/2003, 

58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15). 

 

Член 47 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за одбрана. 

 

Член 48 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 


