Врз основа на член 3, став 2 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на Република Македонија“ број 19/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.10.2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, СТОКИ И УСЛУГИ ОД ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН КАРАКТЕР
1. Со оваа одлука се определува опремата, стоките и услугите кои имаат одбранбен и
безбедносен карактер на земјата, кои како такви се прогласени за државна тајна и на кои
нема да се применуваат одредбите од Законот за јавните набавки.
2. Опремата, стоките и услугите од точка 1 на оваа одлука се:
- лесно и автоматско огнено оружје како што се пушки, карабини, револвери, пиштоли,
полуавтоматски и автоматски пушки, освен ловечко оружје, пиштоли и друго малокалибарско оружје со калибар под 7 мм;
- артилерија и орудија за фрлање на чад, гас и пламен;
- муниција за орудијата од алинеја 1 и 2 од оваа точка;
- бомби, ракети и наведувачки проектили;
- воена опрема за контрола на огинот (компјутери за испалување и инфрацрвени системи за наведување и други уреди за ноќно наведување, телеметри, индикатори на позиција,
висинометри, електронски компоненти за пратење, жироскопи, бомбардерски и артилериски нишани, перископи за опремата од оваа листа и слично);
- тенкови и специјализирани борбени возила;
- отровни или радиоактивни агенси;
- барут, експлозиви и течно или цврсто ракетно гориво;
- воени бродови и нивна специјализирана опрема;
- воздухоплови и нивна опрема за воена употреба;
- електронска воена опрема;
- специјални камери наменети за воена употреба;
- машини, опрема и предмети исклучиво дизајнирани за проучување, производство, тестирање и контрола на орудија, муниција и опрема која има исклучиво воена природа и
кои се вклучени во оваа листа;
- опрема, стоки и услуги за потребите на разузнавањето и контраразузнавањето;
- опрема за системите за врски;
- опрема за контра диверзиона заштита;
- топографски карти и
- резервни делови и услуги за одржување на опремата и стоките од оваа точка.
3. Со денот на отпочнување на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката
за определување на опрема, материјали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/98, 5/99, 80/99 и 64/03).
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2005 година.
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