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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1820.
Врз основа на член 24 од Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/07, 5/09, 43/14, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
29.3.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ
ОД ПРОГРАМАТА ИПАРД 2014-2020
Член 1
Со оваа уредба се пропишува начинот и постапката
за користење на финансиска поддршка за мерката „Инвестиции во физички добра на земјоделски стопанства“, мерката „Инвестиции во физички добра за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“ и мерката „Диверзификација на земјоделските
стопанства и развој на руралните економски активности“ финансирани од ИПАРД Програмата 2014-2020
во рамки на политиката за земјоделство и рурален развој од Инструментот за претпристапна помош ИПА II
(во понатамошниот текст: финансиска поддршка).
Член 2
Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:
1. „Проект“ е целокупната, сеопфатна инвестициска
активност на барателот која се состои од прифатлив и
неприфатлив дел за ко-финансирање од ИПАРД Програмата 2014-2020.
2. „Инвестиција“ е дел од проектот од точка 1 од
овој член за кој се доставува барање за финансиска
поддршка по објавен јавен оглас во согласност со оваа
уредба.
3. „Стручни тела“ се институциите надлежни за управување со работите од областа на земјоделството,
шумарството, водостопанството и ветеринарството,
безбедноста на храната, финансиите, економијата, туризмот и угостителството и животната средина и заштитата на работното место кои ја потврдуваат исполнетоста на критериумите и стандардите, како национални
така и на Европската унија, од страна на барателите на
финансиска поддршка од ИПАРД Програмата 20142020, согласно закон.
4. „Независни понудувачи“ се понудувачите кои
меѓусебно и/или со барателот не се поврзани со капитални, семејни и врски на вработување, односно управување на правните лица. Под независни понудувачи
не се подразбираат оние понудувачи кои на било каков
начин можат меѓусебно да влијаат на одредување на
цените во доставените понуди, без оглед дали се јавуваат како понудувачи на различни добра или услуги.
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5. „Капитална поврзаност“ е директно или индиректно поседување, контролирање или држење на 5% или
повеќе акции или емитувани удели со право на глас, од
страна на еден субјект во друг.
6. „Семејна поврзаност“ претставува поврзаноста
преку лица кои се сметаат за членови на исто семејство
и се во следново сродство: маж и жена, родител и дете,
брат, сестра и нивните деца (биле целосно или полукрвно сродство), баба или дедо и внуци, чичко, вујко,
тетин, стрина, вујна или тетка и нивните деца, внук или
внука, родители на сопружниците и зет или снаа, девер, шура или баџанак и јатрва, золва или шура.
7. „Врски на вработување“ т.е. управување со правни лица се истите лица кои се јавуваат како одговорни
лица или вработените во двата субјекти или еден од
нив директно го контролира другиот, заедно се под директна или индиректна контрола на трето лице.
8. „Општи трошоци“ се трошоците за изработка на
деловен план, технички предлог проект, изработка на
проект или друга документација, надоместок за консултантски услуги, изработка на физибилити или слична студија, техничко-технолошки студии, студии за
животната средина, купување на патентски права и лиценци и други оправдани трошоци согласно ИПАРД
Програмата 2014-2020 година и истите се настанати по
01.01.2014 година.
9. „Споредливи понуди“ се понудите кои можат да
се споредат по однос на техничката спецификација или
по краен производ односно по краен резултат.
10. „Секторска спогодба“ е Спогодбата ратификувана со Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финансиската помош на
Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките
за „Земјоделство и рурален развој“ (ИПАРД).
11. „Рамковна Спогодба“ е Спогодбата ратификувана со Законот за ратификација на Рамковната спогодба
меѓу Република Македонија застапувана од страна на
Владата на Република Македонија и Европската комисијата за постапките за спроведување на финансиската
помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведување на помошта според Инструментот
за претпристапна помош (ИПА II).
12. „Програмата за рурален развој од ИПА
(ИПАРД) 2014-2020“ е повеќе-годишен програмски документ за земјоделство и рурален развој подготвен од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кое се јавува во својство на Тело за управување во текот на целиот период на имплементација на
поддршката за ИПА II.
Член 3
(1) За користење на финансиската поддршка барателот доставува барање за финансиска поддршка и потребна документација која е прецизно и детално наведена во јавниот повик за доставување барања за користење на финансиска поддршка.
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(2) Барањето за користење на финансиска поддршка и потребната документација се доставуваат во
затворен плик по препорачана пошта или до писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот
текст: Aгенцијата).
(3) За секое барање за финансиска поддршка кое се
доставува по препорачана пошта со нејасно означен датум и време на прием, Агенцијата ќе побара од барателот да достави доказ за датумот и времето на испраќање на барањето.
(4) Барањето за финансиска поддршка и потребната
документација од став (1) од овој член се чуваат во архивата на Агенцијата.
(5) Дел од потребната документација која е составен дел од барањето за финансиска поддршка се враќа
на барателот или се користи во следното доставување
на барање за користење средства доколку валидноста
на документите е во согласност со член 4 ставови (1),
(2) и (3) од оваа уредба.
Член 4
(1) Документите кои се поднесуваат во прилог на
барањето за финансиска поддршка и кои се издаваат
врз основа на јавните книги или востановен систем на
евиденција не треба да се постари од три месеци од денот на објавувањето на јавниот повик.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, документите кои се доставуваат во прилог на барањето за користење средства, а го потврдуваат исполнувањето на
обврските од социјалното осигурување не треба да се
постари од еден месец од денот на објавувањето на јавниот оглас.
(3) Роковите од став (1) и став (2) на овој член не се
однесуваат на оние документи кои се доставени во
прилог на барањето за користење средства, туку за платените обврски за претходната календарска година.
Член 5
(1) Документите кои се поднесуваат во прилог на
барањето за финансиска поддршка и барањато за исплата на финансиска поддршка треба да се:
- во оригинал на македонски јазик или копија заверена на нотар и
- поднесени лично од барателот или преку лице овластено со специјално полномошно заверено кај нотар.
(2) Доколку документацијата е на друг јазик, истата
треба да биде придружена со превод на македонски јазик заверен од овластен преведувач, а доколку се работи за официјален документ на друга држава треба да
биде оверен со апостил.
(3) По исклучок од став (1) од овој член, документите кои се поднесени во прилог на барањето за финансиска поддршка и барањето за исплата на финансиска поддршка може да се достават во копија и без
превод од судски преведувач, доколку така е наведено
во барањата или известувањата испратени од Агенцијата.
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(4) Во случаите кога барателот веќе доставил барање за финансиска поддршка или барање за исплата на
финансиска поддршка за претходните јавни повици,
документите кои се доставуват во прилог, а кои се сеуште валидни и се во согласност со оваа уредба, нема
потреба повторно да се достават во повтореното барање.
Член 6
(1) За доделување на финансиската поддршка се
објавува јавен повик .
(2) Јавниот повик од став (1) од овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, во
најмалку два дневни весници кои се издаваат во Република Македонија од кој еден од вeсниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Јавниот повик се објавува и на веб
страната на Агенцијата и на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(3) Рокот за поднесување на барањата за користење
средства е наведен во јавниот повик и не треба да биде пократок од 45 дена.
(4) Агенцијата може да го продолжи рокот за доставување на барања од став (3) од овој член.
(5) Агенцијата може да објавува јавен повик за поединечна мерка.
Член 7
(1) Агенцијата врши евиденција и обработка на сите барања за финансиска поддршка кои се поднесени
во рокот утврден во јавниот повик.
(2) При обработка на барањата за финансиска поддршка, Агенцијата врши административна и контрола
на лице место.
Член 8
(1) Барателите треба да поднесат барање за секоја
поединечна мерка согласно јавниот повик објавен од
Агенцијата со потребната документација.
(2) Во текот на еден јавен повик, еден барател може
да поднесе повеќе барања за финансиска поддршка за
различни мерки.
(3) Во текот на еден јавен повик, еден барател може
да поднесе само едно барање за една иста мерка.
(4) Доколку барањето за финансиска поддршка се
одобри во рамките на една мерка, барателот треба
претходно да го реализира проектот пред да поднесе
друго барање за истата мерка.
(5) По исклучок од став (4) од овој член, барателите
може да поднесат барање доколку претходно имаат
склучен договор за финансиска поддршка но до истекот на рокот утврден во јавниот повик согласно во
член 6 ставови (3) и (4) од овој член имаат поднесено
барање за исплата.
(6) Финансиската поддршка за барањата од став (5)
на овој член ќе се одобри по исплатата на финансиската поддршка од претходно склучениот договор.
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Член 9
(1) Со административната контрола се врши проверка на комплетност и проверка на соодветност на барањето за финансиска поддршка и доставената документација.
(2) Со проверката на комплетност се врши утврдување на доставеноста и валидноста на документите кои
се бараат во прилог на барањето за финансиска поддршка.
(3) Доколку барањето за финансиска поддршка со
потребната документација е некомплетно или нејасно, Агенцијата го задолжува барателот да достави
дополнување или појаснување во рок не пократок од
осум дена, во спротивно ќе одлучува врз основа на
расположливите докази.
(4) Комплетно барање е барањето за користење
средства со сите потребни документи кои треба да се
достават кон барањето за одредена инвестиција.
(5) Со проверката на соодветноста и комплетноста
на барањето со потребната документација се одредува
исполнетоста на условите и критериумите за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 и
Секторската спогодба.
(6) За комплетните барањa се врши проверка на
прифатливоста на трошоците согласно Листата на прифатливи трошоци одобрена од страна на Европската
комисија како и проценка на економската и финансиската оддржливост на инвестицијата согласно одобрената методологија од страна на Европската комисија за
проценка на деловен план или технички предлог проект.
(7) Проценката на економската и финансиската оддржливост на инвестицијата преку деловен план, се
врши преку оцена на следните показатели: нето сегашна вредност на инвестицијата, период на враќање на
инвестицијата и интерна стапка на рентабилност.
(8) Проценката на економската и финансиската оддржливост на инвестицијата преку технички предлог
проект, се врши преку оцена на инвестицијата од аспект на генерирање на приход со кој ќе се надоместат
тековните и долгорочните финансиски обврски.
(9) Трошоците направени пред потпишување на договорот за финансиска поддршка помеѓу корисникот и
Агенцијата не се предмет на ко-финансирање, со исклучок на општите трошоци.
Член 10
(1) Барателот треба да докаже дека е сопственик на
земјиштето/ објектот(ите) на кое се реализира инвестицијата или дека има право на нивно користење најмалку седум години од датумот кога е доставено барањето.
Во случај на инвестиции кои се однесуваат на активности за изградба/реконструкција/адаптација/доградба/
надградба , подобрување на наводнувањето или обновување на повеќе-годишни насади, барателот треба да
докаже сопственост на земјиштето/објектот/ите на кои
се реализира инвестицијата или правото на користење
во временски период од десет години, сметајќи од датумот на поднесување на барањето.
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(2) Во случај на активности кои се однесуваат на
изградба/реконструкција/адаптација/доградба/надградба,
барателите треба да достават копии од технички
опис,графички прилог и предмер пресметка потпишани и заверени од страна на овластени архитекти/градежени инжинери.
(3) Барателот треба да поднесе доказ дека ги подмирил обврските за здравствено, социјално и пензиско
осигурување и обврските по основ на даноци.
(4) Барателите кои имаат склучено закуп за државно земјоделско земјиште треба да имаат подмирени
обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(5) Барателот треба да достави три споредливи понуди со техничка спецификација од независни понудувачи за секоја посебна набавка на добра и услуги доколку вредноста за секоја посебна ставка надминува
износ од 10.000 евра во денарска противвредност т.е.
една понуда од независен понудувач со техничка спецификација за секоја посебна набавка на добра и услуги чија вредност не надминува износ од 10.000 евра во
денарска противвредност. Понудите треба да се од понудувачи кои се занимаваат со дејноста која ја нудат
или може да докажат дека можат да ги достават услугите/добрата.
(6) Барателот треба да достави три споредливи понуди кои соодветствуваат со предмер пресметката од
став (2) од овој член, од независни понудувачи со соодветна лиценца согласно Законот за градење во случај
кога вредноста за изведување на градежните работи
надминуваат износ од 10.000 евра во денарска противвредност т.е. една понуда во случај кога вредноста
за изведување на градежните работи не надминуваат
износ од 10.000 евра во денарска противвредност.
(7) Понудите од ставови (5), (6) и (9) на овој член,
треба да бидат прибавени од независни понудувачи
согласно член 2, точки (4), (5), (6) и (7) од оваа уредба.
(8) Изјавата за потекло на стоката, услугата и материјалите содржани во понудите ги обезбедува производителот или понудувачот.
(9) Барателот треба да достави три понуди и доказ
за општи трошоци, прибавени од независни понудувачи доколку вредноста на поединечна ставка изнесува
повеќе од 10.000 евра во денарска противвредност или
една понуда за општи трошоци од независен понудувач
доколку вредноста на поединечна ставка изнесува помалку од 10.000 евра во денарска противвредност, а понудувачите на општите трошоци се лица кои не се јавуваат како понудувачи на предметот на инвестицијата.
(10) Барателот треба да достави предлог технички
проект во случај доколку вкупно прифатливиот буџет
на инвестицијата не надминува 50.000 евра во денарска
противвредност за мерката „Инвестиции во физички
добра на земјоделски стопанства“ и мерката „Диверзификација на земјоделски стопанства и развој на руралните економски активности“.
(11) Барателот треба да достави деловен план во
случај доколку вкупно прифатливиот буџет на инвестицијата надминува 50.000 евра во денарска противвредност и во случај доколку барателот е земјоделска задруга по однос на мерката ,,Инвестиции во физички добра на земјоделски стопанства“.
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(12) Барателот треба да достави доказ дека одговорното лице во правното лице, кој е застапник во постапката пред Агенцијата е во редовен работен однос
во правното лице.
(13) При разгледување на барањето за финансиска
поддршка се разгледуваат мислења од стручните тела
по однос на исполнувањето на критериумите и стандардите од областа на заштита на животната средина,
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, безбедност на храна, ветеринарно јавно здравство, ветеринарно здравство, заштита, благосостојба на животните, безбедност и здравје при работа
и безбедност на производство на козметички производи. По однос на вредноста на инвестицијата, исполнувањето на стандардите согласно ИПАРД 2 Програмата 2014-2020 ќе се проценува на ниво на инвестицијата, производната единица и претпријатието.
(14) При разгледување на барањето за финансиска
поддршка се проверува дали правното лице кое се јавува како барател на финансиска поддршка има државен
капитал кој надминува 25% од вкупниот сопственички
капитал на барателот.
(15) Агенцијата може по службена должност и од
барателот да побара појаснување на доставените документи во прилог на барањето во текот на постапката за
одобрување на финансиска поддршка.

– барателот има неподмирени обврски кон Агенцијата и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство по основ на склучен договор и неподмирени обврски по основ на даноци и придонеси за
здравствено, пензиско и социјално осигурување;
– барателот започнал со имплементација на инвестицијата или има веќе превземено активности во врска
со инвестицијата, освен за обврските кои се поврзани
со општите трошоци;
– барателот, согласно мислењето од соодветното
стручно тело по однос на инвестиција не ги исполнува
националните стандардите од областа на заштита на
животната средина, производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, безбеност на
храна, ветеринарно јавно здравство, ветеринарно
здравство, заштита и благосостојба на животните, безбедност и здравје при работа и безбедност на производство на козметички производи;
– откриени се нерегуларности или измама;
– барателот оневозможува извршување на контрола
на лице место;
– нема расположливи средства за соодветната мерка за која е поднесено барањето за финанска поддршка;
– е поведена стечајна или ликвидациона постапка
на барателот и
– е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност, должност или професија на барателот.

Член 11
(1) Контрола на лице место се врши за барањата за
користење средства кои се комплетни и соодветни, како и за барањата за кои корисниците склучиле договори за користење на финансиска поддршка во било кое
време од реализација на инвестицијата и за целовреметраење на договорот.
(2) Контрола на лице место се врши:
- пред одобрување на барањето за користење на финансиска поддршка,
- пред одобрување на барањето за исплата и
- за целовреметраење на договорот за користење на
финансиска поддршка.
(3) Во текот на реализација на инвестицијата може
да се вршат дополнителни контроли на лице место.

Член 13
(1) Финансиската поддршка се одобрува за сите барања кои се комплетни и соодветни во рамки на расположливите средства по мерка.
(2) Агенцијата потпишува договор за користење на
финансиска поддршка со барателот чие барање за финансиска поддршка е одобрено.
(3) Доколку барателот не потпише договор за финансиска поддршка во временскиот рок наведен во решението за одобрување на финансиска поддршка се
смета дека барателот се откажал од барањето за финансиска поддршка и Агенцијата ја запира постапката.
(4) Во случај на докажана неспособност на барателот или виша сила, рокот за потпишување на договорот
може да се пролонгира по претходно одобрување од
Агенцијата.
(5) Финансиската поддршка која е одобрена на барателот се пресметува согласно базата на податоци за
референтни цени која се води во Агенцијата.
(6) По исклучок од став (5) од овој член, доколку за
бараната инвестиција не постојат соодветни податоци
во базата на податоци за референтни цени, Агенцијата
ќе побара информации и професионално мислење од
надлежни државни институции или експерти за јавни
набавки според Законот за јавни набавки.
(7) Референтните цени наведени во став (5) од овој
член за поединечни стоки и услуги ќе се пресметуваат
според акредитирана методологија за дефинирање на
референтна цени од Европската комисија.
(8) Финансиската поддршка која се однесува на општите трошоци за изработка на деловен план, предлог
технички проект и консултантски услуги се пресметува
согласно Методологијата за проценка на оправданост
на општите трошоци одобрена од страна на Европската
комисија.

Член 12
Барањето за финансиска поддршка се одбива доколку:
– се достави по истекот на рокот за поднесување барање за финансиска поддршка;
– е некомплетно и/или несоодветно согласно условите и критериумите од ИПАРД Програмата 2014-2020
и Секторската спогодба;
– инвестицијата не е економски - финансиски исплатлива и оддржлива според податоците наведени во
предлог техничкиот проект/деловниот план;
– барателот е евидентиран во Листата на корисници кои ја злоупотребиле финансиската помош или против барателот е покрената постапка за утврдување на
злоупотреба на финансиската поддршка;
– инвестицијата од барањето е предмет на финансирање од други национални и меѓународни фондови
(двојно финансирање);
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(9) Агенцијата врши контрола и проверка за исполнетоста на критериумите за целото времетраење на Договорот за користење средства.
(10) Неисполнувањето на критериумите во кој било
временски период од времетраењето на Договорот за
користење на средства ќе резултира со раскинување на
истиот и/или поврат на средства согласно закон.
Член 14
(1) Барателот може да се откаже од барањето за финансиска поддршка се до потпишувањето на Договорот
за финансиска поддршка.
(2) Барателот може да се откаже од барањето за финансиски средства со изјава која се доставува до
Агенцијата лично или преку препорачана пошта и согласно истото Агенцијата ја запира постапката.
Член 15
(1) Финансиската поддршка се исплаќа по поднесено барање за исплата од страна на корисникот/барателот во временски рок утврден во договорот за финансиска поддршка.
(2) Барањето за исплата од став (1) од овој член и
потребната документација наведена во барањето за исплата на финансиска поддршка се доставуваат до
Агенцијата по препорачана пошта или директно до писарницата на Агенцијата.
(3) Доколку барањето за исплата е некомплетно или
нејасно, Агенцијата го задолжува барателот да достави
дополнување или да го појасни истото. Во спротивно,
Агенцијата ќе донесе решение врз основа на расположливите докази.
(4) Во прилог на барањето за исплата од став (1) од
овој член, барателот треба да достави докази дека инвестицијата е целосно исплатена.
Член 16
(1) Барањето за исплата на финансиската поддршка
се одбива доколку:
- инвестицијата не ги исполнува условите пропишани во оваа уредба, ИПАРД Програмата или јавниот повик;
- инвестицијата и/или сите трошоци не се соодветни за финансирање согалсно Листата на прифатливи
трошоци одобрена од Европската комисија и/или договорот за финансиска поддршка;
- барањето за исплата се доставува по истекот на
рокот наведен во Договорот за финансиска поддршка;
- корисникот не обезбедил пристап до инвестицијата во случај на контрола на терен;
- инвестицијата се користи во спротивност од нејзината намена која е наведена во договорот за финансиска поддршка.
(2) Доколку се одбие барањето за финансиска поддршка истовремено се раскинува договорот за финансиска поддршка.
Член 17
Барањата кои ги исполнуваат условите за користење на финансиска поддршка се рангираат со бодување
на следниот начин:
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А) За инвестиции во физички добра на земјоделски
стопанства:
Бодување на барањата за финансиска поддршка
поврзани со заштитата на животната средина и благосостојбата на животните:
- Инвестиции кои се однесуваат на системи за справување со ѓубриво (складирање, третман, понатамошно
користење и сл.) за заштита на водите од загадувањето
предизвикано од нитратите од земјоделските извори,
вклучувајќи / или инвестиции за подобрување на ефикасноста од употребата на азотни ѓубриво (на пример,
намалена употреба, опрема, прецизирање) - 25 бода ;
- Инвестициска подршка за воведување производство на енергија од обновливи извори на фарма (на пр.
биогас, соларна енергија, ветерници, гео-термална
енергија, итн) и / или практики за заштеда на вода (на
пример системи капка по капка, системи за приспособување на животните во соодносот со потрошувачка на
вода и намалување на загубите на вода како што се корита за напојување со константно ниво итн.) - 20 бода;
- Инвестиции во постигнување на стандардите за
благосостојба на животните - 15 бода и
- Инвестиции со цел ефикасно користење на водата,
ублажување на последиците од климатските промени
(мрежи за заштита, покривки сл.) - 25 бода.
Бодување на барањата за финансиска поддршка
согласно тип на барател:
- Сертифицирани органски земјоделски производители или со пренамена добиле сертификат за органско
земјоделство - 15 бода;
- Земјоделски задруги кои се прифатливи или користат национална поддршка за формирање и водење
на Земјоделски задруги (според евиденцијата на
ИПАРД Агенција) - 20 бода;
- Правно лице претставник на земјоделското стопанство кое првенствено се занимава со земјоделска
дејност, преработка на земјоделски производи и / или
услуги во врска со земјоделското производство 10 бода
и
- Семејни земјоделски стопанства претставувани од
страна на млади фармери кои се најмалку 18, а помалку од 40 години на денот кога е поднесено барањето за
поддршка или жени - 20 бода.
Б) За инвестиции во физички добра за преработка и
маркетинг на земјоделски и рибини производи
Бодување на барањата за финансиска поддршка
поврзани со усогласување со стандардите на Европската унија:
- Инвестиции кои се однесуваат на надоградување
за да се постигне усогласување со стандардите на Европската унија кои се однесуваат на безбедност на храната во секторот за млеко и месо - 30 бода и
- Инвестиции кои се однесуваат на надоградување
за да се постигне усогласување со стандардите на Европската унија кои се однесуваат на добросостојба на
животните во секторот за месо - 25 бода.
Бодување на барањата за финансиска поддршка
поврзани со заштитата на животната средина:
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- Инвестиции кои се насочени кон намалување на
негативното влијание на животната средина преку
енергетска ефикасност, третман на отпад и нус-производи и валоризација, третман на вода/одводни води -25
бода и
- Инвестициска поддршка во воведувањето производство на енергија од обновливи извори (на пример
биогас, соларна енергија, ветерници, гео-термалната
енергија, итн) вклучувајќи преработка на примарна и
секундарна биомаса од животни и растенија, за да се
обезбеди електрична енергија и/или греење со употреба на обновливи извори на енергија - 30 бода.
Бодување на барањата за финансиска поддршка
поврзани со промовирање на интеграција на земјоделските производители и преработувачи:
- Инвестиции насочени кон поставување, или модернизација на откупно дистрибутивните центри -10
поени и
- Постоечки договорни односи со примарните земјоделски производители (барем годишни договори) кои
покриваат барем 30% од набавките на суровински материјал за преработка -10 поени.
Бодување на барањата за финансиска поддршка
согласно тип на барател:
- Правно лице кое првенствено се занимава со преработка на земјоделски производи - 5 бода;
- Оператор со храна или земјоделска задруга која ја
претставуваат млади кои се стари барем 18 години или
под 40 години на денот кога барателот го поднел барањето, или пак жена- 10 бода и
- Седиштето е лоцирано во рурални подрачја -10
бода.
В) За инвестиции за диверзификација на земјоделски стопанства и развој на рурални економски активности
Бодување на барањата за финансиска поддршка
поврзани со заштитата на животната средина:
- Инвестиции за воспоставување и модернизација
на постројките за производство на енергија од обновливи извори (на пример биогас, соларна енергија, ветерници, гео-термална енергија и сл.) - 20 бода и
- Инвестиции за воведување на производство на
енергија од обновливи извори (на пример биогас, соларна енергија, ветерници, гео-термалната енергија и
сл.) за потребите на барателот - 15 бода.
Бодување на барањата за финансиска поддршка
поврзани со отварање на нови работни места:
- Проекти за промовирање самовработување и/или
вработување на членовите на семејството - 10 бода и
- Проекти за промовирање работни места во руралните средини - 5 бода.
Бодување на барањата за финансиска поддршка
поврзани со инвестиции кои се спроведуваат во руралните подрачја:
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- Инвестицијата е лоцирана во општините со рурални центри - 30 бода;
- Инвестицијата е лоцирана во планински рурални
подрачја - 20 бода ;
- Инвестицијата е лоцирана во национални паркови
- 10 бода и
- Инвестицијата е лоцирана во населбите во непосредна близина на културно наследство или археолошки
локалитети назначени во согласност со Законот за заштита на културното наследство - 10 бода.
Бодување на барањата за финансиска поддршка
согласно тип на барател:
- Физички лица - рурални жители вклучени во неземјоделско производство - 20 бода;
- Физички лица кои претставуваат семејно земјоделско стопанство - 15 бода;
- Микро и мали претпријатија со седиште во село 10 бода и
- Физички лица - кои имаат најмалку 18, а не повеќе
од 40 години на денот кога барањето за поддршка е
поднесено или жени (или претставник на микро претпријатија) - 10 бода.
Член 18
Рангирањето на барањата за финансиска поддршка
се користи како метод за избор на барања за финансиска поддршка во случај кога вкупниот износ на барана
финансиска поддршка на рангираните баратели е повисок од расположливите средства за одредена мерка од
јавниот повик.
Член 19
(1) Доколку два или повеќе баратели имаат ист број
на бодови, рангирањето ќе се врши редоследно според
денот, часот и минутата на прием на барањето.
(2) Доколку вкупниот износ на барана финансиска
поддршка на рангираните баратели е повисок од расположливите средства, Агенцијата склучува договор за
користење на финансиска поддршка со прворангираните баратели чиј вкупен побаран износ е еднаков на расположливите средства.
(3) Доколку вкупниот износ на бараната финансиска поддршка на последниот од прворангираните баратели делумно ги надминува расположливите средства,
Агенцијата ќе предложи склучување на договор за финансиска поддршка во износ до расположливите средства само ако инвестицијата да има економска исплатливост.
(4) Во случаите од став (3) на овој член, Агенцијата
може да преговара со повеќе баратели истовремено.
Член 20
(1) Доколку две или повеќе барања имаат ист број
на бодови и се примени во ист ден, час и минута, се
спроведува постапка преку извлекување.
(2) Извлекувањето од став (1) на овој член се спроведува јавно во просториите на Агенцијата преку комисија формирана од директорот на Агенцијата која се
состои од најмалку тројца членови вработени во
Агенцијата.
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(3) За датумот и времето на спроведување на извлекувањето барателот на финансиска поддршка писмено
се известува најдоцна три дена пред извлекувањето.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член
на општините во Република Македонија се врши според формулата:

Член 21
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2223/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1821.
Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/2011 и 192/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
ПО ОПШТИНИ ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2017 година.
Член 2
Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална
година за општините во Република Македонија, општините во градот Скопје и градот Скопје се распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари за сите општини во Република Македонија, на општините
во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој
се распределува за општините во Република Македонија во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и
градот Скопје во износ од 12%.
Член 3
Променливиот дел на средства за општините во Република Македонија се распределува според следните
критериуми:
- 65% според нивното учество во вкупниот број на
жители во Република Македонија без градот Скопје,
согласно со податоците од последниот извршен попис
на население објавени од Државниот завод за статистика,
- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар, и
- 8% според нивното учество во вкупниот број на
населени места во Република Македонија без градот
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Di - претставува дотација која се распределува на
општината;
EFn - претставува вкупен променлив (варијабилен)
износ на средства кои се распределуваат по општини;
BZn - претставува број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од
последниот извршен попис на население објавени од
Државниот завод за статистика;
BZi - претставува број на жители во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на
население објавени од Државниот завод за статистика;
Pn - претставува површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен
за работите за премер и катастар;
Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од
органот надлежен за работите за премер и катастар;
BNMn - претставува број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со
член 11 од Законот за територијалната организација на
локалната самоуправа во Република Македонија;
BNMi - претставува број на населени места во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.
Член 4
Променливиот дел на средства наменет за распределба на градот Скопје и на општините на градот
Скопје од член 2 од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60.
Износот на средства утврден во став 1 од овој член,
наменет за општините во градот Скопје, се распределува според следните критериуми:
- 65% според нивното учество во вкупниот број на
жители во градот Скопје, согласно со податоците од
последниот извршен попис на население објавени од
Државниот завод за статистика,
- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и
- 8% според нивното учество во вкупниот број на
населени места во градот Скопје, согласно со член 11
од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.
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Распределбата на средствата од став 2 на овој член
на општините во градот Скопје се врши според формулата:

Di - претставува дотација која се распределува на
општината во градот Скопје;
EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен)
износ на средства кои се распределуваат за општините
во градот Скопје;
BZsk - претставува број на жители во градот
Скопје, согласно со податоците од последниот извршен
попис на население објавени од Државниот завод за
статистика;
BZi - претставува број на жители на општината во
градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен
попис на население објавени од Државниот завод за
статистика.
Psk - претставува површина на подрачјето на градот
Скопје, согласно со утврдените граници на општините
од органот надлежен за работите за премер и катастар;
Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници
на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;
BNMSsk - претставува број на населени места во
градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во
Република Македонија;
BNMi - претставува број на населени места во одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот
за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 42-2382/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1822.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР СО НАМЕНА
Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИИ И Д3-СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈА КО СЛУПЧАНЕ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА
ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на меморијален центар со намена Д4-меморијални
простории и Д3-спорт и рекреација КО Слупчане-вон
г.р., општина Липково.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1363/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1823.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија на седницата одржана нa 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје и тоа патничко возило Лада 1200 Р, регистарска ознака ЅК 093-ОР, бр. на мотор
7660547, бр. на шасија 0592533, година на производство 1984.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/9 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 4.635,14 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.635,14 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-2089/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1824.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје и тоа патничко возило Лада ВАЗ 2121 Нива И, регистарска ознака ЅК 454-КО,
бр. на мотор 21214A6613097, бр. на шасија XTA21214011583011.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/8 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 10.386,81 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 10.386,81 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-2089/2
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1825.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа патничко возило Лада Нива, регистарска ознака ЅК 452 КО, бр. на мотор
21214А6613095, бр. на шасија XTA21214011582912.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДОО-

ЕЛ Скопје со бр. 03-942/12 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 8.820,96 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 8.820,96 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-2089/3
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1826.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа патничко возило Лада Самара 1500, регистарска ознака ЅК 279-DH, број на
мотор 0833326, број на шасија 820520.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/13 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 4.226,66 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.226,66 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/4
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1827.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа патничко возило Рено 19 РТ 1.4, регистарска ознака ЅК 981-CR, број на
мотор D023903, број на шасија VF125310510713501,
година на производство 1993.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/10 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 10.768,06 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 10.768,06 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/5
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1828.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа Трактор IMT 5106,
број на мотор 13495.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦРРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/23 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 43.721,29 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 43.721,29 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/6
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1829.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа градежна машина
1МР Ѕкiр Љубљана Вn 77, број на шасија 101005681.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/24 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 15.431,80 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 15.431,80 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-2089/7
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1830.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Јавното железничка инфраструктура „Македонски железници" – Скопје и тоа елементи од ескалатори-отпаден
материјал.
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Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје бр. 03-483 од 22.4.2015 година, во кој што е
проценета вкупната вредност на движните ствари на
износ од 246.000,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 246.000,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

1832.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-832/2 од 13.7.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движните ствари на износ од 541.248,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 541.248,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Бр. 42-2089/8
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1831.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа товарно возило Застава 1 Д1 ТПОЛИ, со регистарска ознака број ЅК 537АF, број на шасија 00902302, број на мотор 0884394,
година на производство 1986.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/1 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 10.007,83 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 10.007,83 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/9
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа колосечен прибор,
со тежина од 67.656 kg.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/10
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1833.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа нестандардни типови на шини со должина 29.916 метри, со тежина од
897.480 kg.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-832 од 13.7.2015 година и бр.03-
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832/1 од 13.7.2015 година, во кој што е проценета вкупната вредност на движните ствари на износ од
7.179.840,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 7.179.840,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/11
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1834.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа патничко возило
Кoмбибус TAM 2001 60 AS, регистарска ознака SK 569
HD, бр. на мотор М88383, бр. на шасија 780007689, година на производство 1978, не е во возна состојба.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦРРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/15 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 17.051,89 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 17.051,89 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/12
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1835.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа патничко возило Лада ВАЗ 2121 Нива И, регистарска ознака SK 455-КО,
бр. на мотор 21214А/6612768, бр. на шасија XTA21214011582959, година на производство 2001.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/7 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 12.213,64 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 12.213,64 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/13
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1836.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа патничко возило Лада ВАЗ 2121 Нива, со регистарска ознака SK 474-КО,
бр. на шасија XTA21214011583075, бр. на мотор 212146613096, година на производство 2001.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/4 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 11.535,10 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 11.535,10 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/14
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1837.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје, и тоа патничко возило Лада Кар. 2143/ТНГ, со регистарска ознака SK 968-ЈК, бр.
на мотор 21035515679, бр. на шасија XTA210430X0725044.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.03-942/5 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 6.576,57 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 6.576,57 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/15
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1838.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје и тоа патничко возило Лада Караван, регистарска ознака ЅК 014 НК, бр. на мотор 5100951, бр. на шасија XTA210430W0632233.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/18 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 4.029,45 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.029,45 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/16
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1839.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје и тоа патничко возило Лада Самара 1300, регистарска ознака ЅК 216 GZ, бр. на
мотор 21081162256, бр. на шасија 1147656, година на
производство 1992.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/14 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 11.488,58 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 11.488,58 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/17
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4 април 2016
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1840.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје и тоа патничко возило Минибус ТАМ 2001, регистарска ознака ЅК 549 ЕВ, бр. на
мотор M52189, бр. на шасија 730001938, година на
производство 1973.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/19 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 18.132,10 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 18.132,10 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/18
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1841.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15 и 153/15 ), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје и тоа патничко возило Минибус ТАМ 2001, регистарска ознака ЅК 836 HD, бр. на
мотор М28659, бр. на шасија 730001940, година на
производство 1973.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото

за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/16 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 19.829,58 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 19.829,58 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/19
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1842.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15 и 153/15 ), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје и тоа патничко возило Минибус ТАМ, регистарска ознака ЅК 728 DB, бр. на мотор 53715, бр. на шасија 850005882, година на производство 1986.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр.0З-942/21 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 24.381,89 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 24.381,89 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/20
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1843.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15 и 153/15 ), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје и тоа патничко возило
Џип Чироки 2.0Л, регистарска ознака ЅК 093 JL, бр. на
мотор SL516396, бр. на шасија 1J4FJN8P8SL516396,
година на производство 1994.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје со бр. 03-942/6 од 4.8.2015 година, во кој
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 61.879,14 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 61.879,14 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/21
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1844.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје и тоа товарно возило Застава 640 АН, со регистарска ознака број SK 177-КМ,
бр. на шасија 013806, бр. на мотор 047494, година на
производство 1981.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно проценката од Друш-

твото за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ
ДООЕЛ Скопје, бр. 03-942/3 од 4.8.2015 година, во која
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 23.351,61 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 23.351,61 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/25
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1845.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје и тоа товарно возило
ТАМ-2001, со регистарска ознака број SK 587-ОЕ, бр.
на шасија 750000746, бр. на мотор М 94484, година на
производство 1975.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ
ДООЕЛ Скопје, бр. 03-942/2 од 4.8.2015 година, во којa
што е проценета вкупната вредност на движната ствар
на износ од 23.533,15 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 23.533,15 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/26
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4 април 2016
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1846.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје и тоа челични прагови
14.621 парчиња, со тежина од 614.082 kg.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ
ДООЕЛ Скопје, бр. 03-832/3 од 13.7.2015 година и бр.
03-832/4 од 13.7.2015 година, во која што е проценета
вкупната вредност на движните ствари на износ од
4.912.656,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.912.656,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2089/27
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1847.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа челични сајли за
преднапрегање со тежина 131.508 kg.

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје бр. 03-989 од 24.8.2015 година, во кој што е
проценета вкупната вредност на движните ствари на
износ од 1.052.064,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 1.052.064,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-2089/28
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1848.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници" - Скопје, и тоа шини Ѕ-45, шини Ѕ49, шини UIC-54E со вкупна должина од 48.248 метри
и вкупна тежина од 2.481.939 кг.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно проценката од Друштвото
за едукација, тренинг и истражување AM ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје бр. 03-203/1 од 23.2.2016 година, бр.03203/2 од 23.2.2016 година, бр.03-203/3 од 23.2.2016 година, бр. 03-203/4 од 23.2.2016 година, бр. 03-203/5 од
23.2.2016, бр. 03-203/6 од 23.2.2016 година, бр.03-203/7
од 23.2.2016 година, бр.03-203/8 од 23.2.2016 година,
бр. 03-203/9 од 23.2.2016 година, бр.03-203/10 од
23.2.2016 година, бр. 03-203/11 од 23.2.2016 година и
бр. 03-203/12 од 23.2.2016 година, во кој што е проценета вкупната вредност на движните ствари на износ
од 16.132.604,00 денари.
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Почетната цена за електронското јавно надавање
преставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 16.132.604,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-2089/29
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1849.
Врз основа на член 418 од Закон за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници
Транспорт АД - Скопје, на седницата, одржана на
29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ
Член 1
Статутот на Македонски железници Транспорт АД
- Скопје („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 58/07, 21/08, 95/09, 151/09, 121/10, 107/12, 108/14,
4/15 и 28/15) во член 7 ставот 1 се менува и гласи: „Основната главнина на Друштвото е имотот на Друштвото утврден со проценката од Биро за судски вештачења
при Министерство за правда на Република Македонија
со состојба 16.6.2015 година и изнесува 9.269.173.222
денари, потврдена со Одлука на Влада на Република
Македонија број 42-8327/1 од 7 септември 2015 година,
Одлука на Влада на Република Македонија број 4212300/1 од 29 декември 2015 година и Договор за претворање на побарувањето во траен влог во Акционерското друштво број 11-316/1 од 14.1.2016 година и
склучен помеѓу Влада на Република Македонија и Македонски железници Транспорт АД - Скопје.
Во истиот член, во став 2, бројот „8.966.877“ се заменува со бројот „9.269.173“.
Член 2
Се овластува Надзорниот одбор на Македонски железници Транспорт АД - Скопје да подготви пречистен
текст на Статутот.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2254/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1850.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Националната установа Музеј на
Македонија – Скопје се даваат на трајно користење без
надомест недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на
улица „Црвена вода“, на КП бр.73/192, КО Коџаџик, запишани во Имотен лист бр.129, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда бр.1, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 53 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен дел од зграда – ПП, со површина од 7 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат К2, број 3, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 65 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 43 м2,
- зграда бр.2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 35 м2,
- зграда бр.2, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 52 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2258/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1851.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници –
Скопје, се даваат на трајно користење, без надомест,
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недвижни ствари – деловни простории кои се наоѓаат
во Скопје на ул. „Народен фронт“ бр.19, евидентирани
на КП 83/2 КО Центар 2, запишани во сопственост на
Република Македонија, со вкупна површина од 720м2
и тоа:
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
55431, зграда 1, намена на објект А2, влез 1, приземје,
број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 30 м2;
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
55432, зграда 1, намена на објект А2, влез 1, приземје,
број 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 205 м2;
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
55433, зграда 1, намена на објект А2, влез 1, приземје,
број 3, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 26 м2;
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
55434, зграда 1, намена на објект А2, влез 1, приземје,
број 4, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 22 м2;
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
55435, зграда 1, намена на објект А2, влез 1, приземје,
број 5, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 50 м2;
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
55436, зграда 1, намена на објект А2, влез 1, мезанин,
број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 195 м2;
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
55437, зграда 1, намена на објект А2, влез 1, мезанин,
број 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 151 м2;
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
57900, зграда 1, намена на објект А2-2, влез 1, мезанин,
број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со површина од 20 м2 и
- деловен простор запишан во Имотен лист бр.
57900, зграда 1, намена на објект А2-2, влез 1, приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со
површина од 21 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2305/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1852.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ
ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - СКОПЈЕ.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2318/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1853.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(,,Службен весник на Република Македонија„„, бр.
78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари – клима и тоа:
- Клима уред - марка: KELON, тип: KFR 35GW/D,
капацитет: kW 3,5, сериски број: 0000087, година на
производство: 2008 и
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- Клима уред - марка: KELON, тип: KFR 35GW/D,
капацитет: kW 3,5, сериски број: 0000059, година на
производство: 2008.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Гази
Баба, а за потребите на Јавната установа за деца-детска
градинка ,, Детска радост„„ Скопје.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор
со градоначалникот на општина Гази Баба, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2323/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1854.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1855.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр. 5866/1, запишана
на Имотен лист бр. 4841 за КО Берово - вон град, преку
изработка на Урбанистичко планска документација за
градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2371/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1856.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, како и градби со
основна класа на намена од групите на класи на намена
Б-комерцијали и деловни намени, В – јавни институции и Д–зеленило, спорт, рекреација и меморијални
простори, кои е потребно да се предвидат во рамки на
КП бр. 216/1 запишана на Имотен лист бр. 88888 за КО
Радовиш - вон град и КП бр. 5122/1 запишана на Имотен лист бр. 1167 за КО Радовиш - вон град, преку изработка на урбанистичко планска документација за
градби од посебен интерес.

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-2368/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр.1271 запишана на
Имотен лист бр.1 за КО Мородвис и на КП бр. 1741 запишана на Имотен лист бр.5 за КО Мородвис, во општина Зрновци, преку изработка на урбанистичко
планска документација за градби од посебен интерес.

Бр. 42-2373/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4 април 2016

Бр. 64 - Стр. 23

1857.
Врз основа на член 45 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на Општина Ресен без надомест.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор
со градоначалникот на Општина Ресен со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2375/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1858.
Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО
КАВАДАРЦИ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, којa се наоѓа на КП 12940/1 на
ул.„М.Тито“ бр.2, намена на зграда Б4, влез 001, кат 01,
број 000, ДП со површина од 500м2, запишана во Имотен лист бр.16581 за КО Кавадарци 2.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења број СВ 5 25/2015-4 од 4.2.2016 година, во која е проценета вредност на имотот на износ
од 11.281.314,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 11.281.314,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2378/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1859.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр. 1173, запишана на
Имотен лист бр.1 за КО Здуње; КП бр. 1174/1, запишана на Имотен лист бр. 1 за КО Здуње; КП бр. 1668/1,
запишана на Имотен лист бр. 1 за КО Здуње; КП бр.
1730, запишана на Имотен лист бр. 1 за КО Здуње и на
КП бр. 1667/1, запишана на Имотен лист бр. 1 за КО
Здуње, во општина Македонски Брод, преку изработка
на урбанистичко планска документација за градби од
посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2389/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1860.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр.18/1, запишана на
Имотен лист бр.1409 за КО Оровник, преку изработка
на урбанистичко планска документација за градби од
посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2391/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4 април 2016

1861.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари на ул.„Моша Пиjaде“ на КП
бр.15625/1 за КО Прилеп и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат –ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 124м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1; кат – ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 192м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1; кат – П, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ПП, со внатрешна површина од 16м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – СУ, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 376м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – СУ, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ХС, со внатрешна површина од 57м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 134м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – ПР; број 1,намена на посебен /заеднички дел
од зграда ПП, со внатрешна површина од 65м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ХС, со внатрешна површина од 17м2;
- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – ПР,број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда П, со внатрешна површина од 42м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда Г, со внатрешна површина од 16м2;
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
1, кат – ПР; број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда П, со внатрешна површина од 41м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
2, кат – ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда П, со внатрешна површина од 15м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез
3, кат – ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда П, со внатрешна површина од 12м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б6-1, намена на посебен/ заеднички дел од зграда Т, со отворена површина од 7296м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б6-1, намена на посебен/ заеднички дел од зграда ТР 1, со
отворена површина од 1329 м2 и
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б6-1, намена на посебен/ заеднички дел од зграда ТР 2, со отворена површина од 7291 м2, во корист на Република
Македонија во Катастарот на недвижности.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2441/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1862.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар – објект, на Бул. ,,Трета Македонска
Бригада“ бр.28 во Скопје, на КП 611, во КО Кисела
Вода 2, и тоа:
- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1,
влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зградата 1,
намена на посебен дел од зградата СТ, со вкупна површина од 50 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез
1, кат Приземје, број на посебен дел од зградата 1, намена на посебен дел од зградата ПП, со вкупна површина од 8 м2
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2445/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1863.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува право на сопственост
на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП бр.3423 за
КО Гостивар 1, на ул.,, Браќа Ѓиноски“ бб и тоа:
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3 -6,
влез 1, кат ПО, број /, намена на посебен дел од зграда
П, со внатрешна површина од 358 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
1, кат ПО, број /, намена на посебен дел од зграда ХС,
со внатрешна површина од 34 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
2, кат ПО, број /, намена на посебен дел од зграда П, со
внатрешна површина од 64 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
2, кат ПО, број /, намена на посебен дел од зграда ХС,
со внатрешна површина од 15 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
3, кат ПО, број /, намена на посебен дел од зграда П, со
внатрешна површина од 29 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
3, кат ПО, број /, намена на посебен дел од зграда ХС,
со внатрешна површина од 18 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
1, кат ПР, број /, намена на посебен дел од зграда
ДП,со внатрешна површина од 865 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
1, кат ПР, број /, намена на посебен дел од зграда
ХС,со внатрешна површина од 428 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
2, кат ПР, број /, намена на посебен дел од зграда ДП,
со внатрешна површина од 166 м2 ;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
3, кат ПР, број /, намена на посебен дел од зграда ДП,
со внатрешна површина од 20 м2 ;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
1, кат 1, број /, намена на посебен дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 938 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
1, кат 1, број /, намена на посебен дел од зграда ХС, со
внатрешна површина од 268 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-6, влез
1, кат 1 , број /, намена на посебен дел од зграда ПП,со
внатрешна површина од 22 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.
Бр. 42-2448/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1864.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи, компатибилни класи на

намени на основната класа на намена и градби од групите на класи на намени Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институии и Д-зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори, кои е потребно да се
предвидат во рамки на: КП бр. 16138, запишана на
Имотен лист бр.8399 за КО Велес; КП бр. 481, запишана на Имотен лист бр.9854 за КО Велес; КП бр. 879, запишана на Имотен лист бр.9854 за КО Велес; КП бр.
12830, запишана на Имотен лист бр.7172 за КО Велес;
КП бр. 12831/1, запишана на Имотен лист бр.7172 за
КО Велес; КП бр. 12833, запишана на Имотен лист
бр.7172 за КО Велес; КП бр. 12806, запишана на Имотен лист бр.9854 за КО Велес; КП бр. 12807, запишана
на Имотен лист бр.9854 за КО Велес; КП бр. 12808, запишана на Имотен лист бр.9854 за КО Велес; КП бр.
12809, запишана на Имотен лист бр.9854 за КО Велес;
КП бр. 12881/1, запишана на Имотен лист бр.9854 за
КО Велес; КП бр. 12826, запишана на Имотен лист
бр.887 за КО Велес; КП бр. 12827, запишана на Имотен
лист бр.887 за КО Велес; КП бр. 12828, запишана на
Имотен лист бр.3310 за КО Велес и на КП бр. 12829,
запишана на Имотен лист бр.9203 за КО Велес, преку
изработка на урбанистичко планска документација за
градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2587/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1865.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на улица
„Хераклеа“, на КП бр.17595/1, КО Битола, запишани
во Имотен лист бр. 26860, сопственост на Република
Македонија, и тоа:
- зграда бр.72, влез 1, кат ПР, со површина од 160 м2;
- зграда бр.73, влез 1, кат ПР, со површина од 160 м2;
- зграда бр.74, влез 1, кат ПР, со површина од 160 м2;
- зграда бр.75, влез 1, кат ПР, со површина од 160 м2;
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Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
култура и Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј - Битола, во рок од
15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2792/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1866.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13,
44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на град Скопје, се дава право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија со вкупна површина од 4447 м2
кое претставува КП бр. 12036/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 53698, со површина од 1131 м2,
КП бр. 12040/4, КО Центар 1, запишана во Имотен
лист бр. 107158, со површина од 1034 м2, КП бр.
12053, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.
105209, со површина од 182 м2, КП бр. 13822/14, КО
Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 105209, со површина од 25 м2, КП бр. 12054/4, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 105209, со површина од 99 м2,
КП бр. 13822/12, КО Центар 1, запишана во Имотен
лист бр. 105209, со површина од 45 м2, КП бр.
11949/29, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.
105209, со површина од 523 м2, КП бр. 11949/30, КО
Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 105209, со површина од 13 м2, КП бр. 11949/24, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 107110, со површина од 38
м2, КП бр. 12054/3, КО Центар 1, запишана во Имотен
лист бр. 54051, со површина од 8 м2, КП бр. 12054/5,
КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 106945, со
површина од 42 м2, дел од КП бр. 13492, КО Центар 1,
запишана во Имотен лист бр. 96246, со површина од
175 м2, КП бр. 13508/1, КО Центар 1, запишана во
Имотен лист бр. 96246, со површина од 18 м2, дел од

КП бр. 13509/1, КО Центар 1, запишана во Имотен
лист бр. 96247, со површина од 217 м2, КП бр. 13822/3,
КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 49698, со
површина од 1 м2, дел од КП бр. 11949/2, КО Центар 1,
запишана во Имотен лист бр. 53676, со површина од
123 м2, КП бр. 11949/6, КО Центар 1, запишана во
Имотен лист бр. 49694, со површина од 82 м2, КП
бр. 11949/21, КО Центар 1, запишана во Имотен лист
бр. 99571, со површина од 161 м2, дел од КП бр.
11949/3, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.
48495, со површина од 310 м2, КП бр. 11949/11, КО
Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 51094, со површина од 30 м2, КП бр. 11949/10, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 51094, со површина од 9 м2,
КП бр. 11949/32, КО Центар 1, запишана во Имотен
лист бр. 105743, со површина од 142 м2 и дел од КП
бр. 11949/22, КО Центар 1, запишана во Имотен лист
бр. 55420, со површина од 39 м2, согласно Извод од
ДУП: Централно градско подрачје на град Скопје Мал
Ринг, донесен со одлука на Совет на општина Центар
бр. 07-9816/8, од 21.12.2012 година, заради изградба на
јавна пешачка површина.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2836/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1867.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип му престанува користењето на недвижните ствари, кои се наоѓаат на улица „Вита Поп Јорданова“ б.б, на КП бр.8393/1, КО Штип 4, запишани во
Имотен лист број 22233, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда бр.1, влез 1, кат 04, со површина од 211 м2;
- зграда бр.1, влез 1, кат МА, со површина од 200 м2;
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Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од десет години
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест на Универзитетот Гоце Делчев од Штип.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип
и Универзитетот Гоце Делчев од Штип, во рок од 15
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2887/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1868.
Врз основа на член 30 од Законот за водостопанство („Службен весник на Република Македонија“, бр.
51/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИ НА АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката за утврдување
на висината на надоместокот за услуги на Акционерско
друштво Водостопанство на Република Македонија во
државна сопственост - Скопје, под бр. 0202-1167, донесена од Одборот на директори на Акционерското
друштво Водостопанство на Република Македонија во
државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана
на 28.3.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2987/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1869.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а за потребите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје“ –
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3033/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1870.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО
СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „СПОРТСКА АКАДЕМИЈА“
– СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државното средно училиште „Спортска академија“ – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државното средно училиште
„Спортска академија“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3034/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1871.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013,
69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015, 83/2015,
154/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2016), во делот IX став (8) износот „449.472.000 денари“ се заменува со износот
„371.172.000 денари“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-2781/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1872.
Врз основа на член 21 став (7) од Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/15 и 39/16), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМА И СТРУЧЕН
КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА
И ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА КОМПЛЕМЕНТАРНА И
АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА ВО УСТАНОВИТЕ ЗА
КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со
работа и давање на услуги на КАМ во установите за
КАМ.
II. ОПШТИ ПРОСТОРНИ КРИТЕРИУМИ
Член 2
Објектот во кој се даваат услуги на КАМ (во натамошниот текст: објектот) се лоцира на погодно и лесно
пристапно место, на суво тло, со природна или вештачка вентилација на просториите во објектот.
Член 3
Установата за КАМ во која се даваат услуги на
КАМ се сместува во еден објект или комплекс од повеќе објекти, а до објектот треба да постојат пристапи и
паркиралиште.
Член 4
(1) Објектот треба да биде изграден од материјал
кој обезбедува звучна и топлотна изолација, изолација
од влага и да е опремен со неопходни инсталации (водовод, канализација, електрична енергија, греење и
друго).
(2) Во зависност од КАМ методата и постапката
што се применува во установата за КАМ, во објектот
се обезбедува дезинфекција на отпадните води пред
вклучување во градската канализација.
(3) Работите поврзани со активности на КАМ треба
да се вршат во посебни простории, функционално поврзани, и наменети за вршење на соодветната дејност.
(4) Објектот треба да има потребен број функционално распоредени простории, кои овозможуваат
вршење на други помошни дејности.
(5) Големината, распоредот, изгледот и опремата во
работните и помошните простории треба да овозможат:
- чистење и дезинфекција,
- природна или вештачка вентилација и осветлување во зависност од големината на просторот и активностите кои се изведуваат, и
- спречување на вкрстена интеракција и контаминација помеѓу различните услуги и/или активности и постапки.
(6) Подовите треба да бидат од цврст, водоотпорен
материјал, рамни, без оштетувања, погодни за хигиенско одржување (чистење, перење, дезинфекција) и не
смеат да се лизгаат.
(7) Во сите работни простории треба да се обезбеди
температура на воздухот од 18°С до 25°С во зависност
од видот на услугата.
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Член 5
(1) Во објектот треба да се обезбедат и сопствени
постројки, апарати и мрежи за водовод, канализација,
електрична енергија и греење, ако не може да се вклучи во постојни инфраструктурни мрежи.
(2) Во објектот се обезбедува постојано еднаков напон на електрична енергија според пропишаните стандарди.
Член 6
(1) Висината на подните површини до меѓукатните
конструкции во сите простории треба да изнесува најмалку 230 цм.
(2) Во работните простории и санитетски јазли треба да се обезбеди здравствено исправна проточна студена и топла вода.
Член 7
(1) Објектот треба да е обезбеден со технички
уреди, опрема и средства за гаснење на пожари согласно прописите за противпожарната заштита.
(2) Кога установата за КАМ со примената на КАМ
методата и постапката создава медицински отпад, објектот треба да е обезбеден со технички уреди, опрема
и средства за одлагање на медицинскиот отпад согласно прописите за одлагање на медицински отпад.
III. ПОСЕБНИ КРИТЕРИУМИ ЗА ДАВАЊЕ НА КАМ
УСЛУГИ
III-1 ПРОСТОР
Член 8
(1) Ординацијата за КАМ опфаќа просторија за
вршење на КАМ методи и постапки, чекална за корисниците на КАМ, гардероба за корисниците на КАМ,
гардероба за вработените во установата за КАМ и санитарен јазол и тоа::
1) Најмалку една просторија за вршење на КАМ методи и постапки на дијагностика и лечење или постапки на рехабилитација, со површина од најмалку 12
м2, која може заради организација на работата внатрешно да се преградува со паравани и/или прегради
кои не ја нарушуваат функционалноста на внатрешниот простор;
2) Чекална за корисниците на КАМ услугите соодветно издвоена од работната просторија со преграда
или параван, со површина од најмалку 8 м2, а просторот од најмалку 8 м2 наменет за чекална се зголемува
за по 3м2 за секоја следна ординација за КАМ ако во
објектот се сместени повеќе различни ординации за
КАМ кои користат заедничка чекална.
3) Ограден личен простор со преграда или параван
наменет за подготовка на корисникот на КАМ услуга
(гардероба) со површина од најмалку 1м2,
4) Просторија за вработените во ординацијата за
КАМ (гардероба), со површина од 2 м2 до 4 м2, и
5) Најмалку еден санитарен јазол со мијалник за
раце, средство за миење раце, држач со хартиени или
платнени крпи или апарат за сушење раце и ВЦ
школка.
(2) Во ординацијата за КАМ која дава услуги кои
вклучуваат и давање на чаеви и/или ординирање на лекови, се обезбедува посебно место за нивно чување, со
точно назначен назив за истите.
(3) Во ординацијата за КАМ има посебна просторија или одвоен простор во работната просторија наменет
за сместување на валкана работна облека и за чување
на чиста работна облека, како и за чување на приборот
и средствата за одржување на хигиената во просторијата.

Член 9
(1) Ординацијата за КАМ наменета за вршење на
методите и постапките на хомеопатијата опфаќа просторија за вршење на КАМ метода и постапка, чекална
за корисниците на КАМ, гардероба за вработените во
установата за КАМ и санитарен јазол и тоа:
1) Најмалку една просторија за вршење на КАМ методата и постапката, со површина од најмалку 10 м2;
2) Чекална за корисниците на КАМ услугите, соодветно издвоена од работната просторија со преграда
или параван, со површина од најмалку 8 м2, а просторот од најмалку 8 м2 наменет за чекална се зголемува
за по 3 м2 за секоја следна ординација за КАМ ако во
објектот се сместени повеќе различни ординации за
КАМ кои користат заедничка чекална,
3) Просторија за вработените во ординацијата за
КАМ (гардероба), со површина од 2 м2 до 4 м2, и
4) Најмалку еден санитарен јазол со мијалник за
раце, средство за миење раце, држач со хартиени или
платнени крпи или апарат за сушење раце и ВЦ
школка.
(2) Доколку ординацијата за КАМ од став (1) на
овој член дава услуги кои вклучуваат и ординирање на
хомеопатски лекови, се обезбедува посебно место за
нивно чување, со точно назначен назив за истите.
Член 10
Ординација за КАМ наменета за вршење на методите и постапките на квантната медицина и сродните
техники опфаќа простории за вршење на КАМ методи
и постапки, чекална за корисниците на КАМ, гардероба за вработените во установата за КАМ и санитарен
јазол и тоа:
1) Најмалку една просторија за ординирање со површина од 8м2 за едно лице, а дополнителни 6м2 за секој нареден корисник на оваа КАМ услуга одвоени со
визуелна преграда за третман во седечка положба доколку просторијата е наменета за повеќе лица,
2) Најмалку една просторија за работа со електроакупунктура и светлосни третмани со површина од 8м2
за едно лице, со визуелно акустичка преграда,
3) Најмалку една просторија или кутија за припрема на информотерапијата (фарадеев кафез),
4) Чекална за корисниците на КАМ услугите соодветно издвоена од работната просторија со преграда
или параван, со површина од најмалку 8 м2, а просторот од најмалку 8 м2 наменет за чекална се зголемува
за по 3 м2 за секоја следна ординација за КАМ ако во
објектот се сместени повеќе разлилчни ординации за
КАМ кои користат заедничка чекална,
5) Просторија за вработените во ординацијата за
КАМ (гардероба), со површина од 2 м2 до 4 м2, и
6) Најмалку еден санитарен јазол со мијалник за
раце, средство за миење раце, држач со хартиени или
платнени крпи или апарат за сушење раце и ВЦ
школка.
Член 11
Ординација за КАМ наменета за вршење на методите и постапките за рехабилитација Тау Чи Чуан и јога се обезбедуваат следните простории:
1) Најмалку една просторија за вежбање, со површина од најмалку 35 м2,
2) Ограден личен простор со преграда или параван
за подготовка на корисниците на КАМ услуга (гардероба) со површина од најмалку 8 м2, и
3) Најмалку еден санитарен јазол со мијалник за
раце, средство за миење раце, држач со хартиени или
платнени крпи или апарат за сушење раце и ВЦ
школка.
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Член 12
(1) Центар како установа за КАМ, покрај условите
за ординација на КАМ од член 8 на овој Правилник,
обезбедува:
1) Најмалку една просторија од најмалку 16 м2 во
која ќе се вршат соодветни истражувања;
2) Простор со површина од најмалку 50 м2 со соодветни услови за одржување на обуки за стручно усовршување наменети за непрекината надградба на знаењата, способностите и вештините на ТКМ практичарите, кој може да биде распореден во една или повеќе
простории и во кој треба да се обезбеди по 3,5 m2 нето
простор по учесник на обуката, при што треба да има
предвид дека група за предавања не може да биде поголема од 30 учесници на обуката, а групата за практични вежби не може да биде поголема од 15 учесници на
обуката на еден наставник во временски интервал.
III-2 ОПРЕМА
Член 13
Установите за КАМ можат да даваат КАМ услуги
ако имаат обезбедени работна маса, најмалку три столици, кревет за пациенти со пластична пресвлека или
кревет кој лесно се дезинфицира, орман односно витрина за инструменти и лекови, подвижен параван, антишок терапија, закачалка, комјутер со печатар, интернет, а во зависност од видовите методи и постапки на
дијагностика, лечење или рехабилитација и следната
опрема:
1. За методи на дијагностика и лекување со КАМ:
а) За традиционална кинеска медицина: подвижно
светло или лампа, сетови за акупунктурни игли за еднократна употреба или индивидуални комплети на
игли, кревет со хартиен чаршав за еднократна употреба
или со платнени чаршави кои се менуваат и хемиски
обработуваат после секоја употреба, прекривки за обувки за еднократна употреба, стерилизатор и контејнер
за медицински отпад, апаратура за сродни техники зависно од видот на методата, апарат за дијагностика на
точки, чеканче со мокса игли, седумзвезден чекан, игли
за аурикулопунктура, ланцети, мокса, вендузи, РТГ негатоскоп, стетоскоп, шпатули, инструменти за рефлексотерапија, апарат за електроакупунктура, душек за манипулаторни техники обложен со материјал кој лесно
се дезифинцира, стерилни маски, ракавици, масло за
масажа, алкохол 95%, сет за дезинфекција на кожа,
газа, тупфери и мебел наменет за сместување на
инструмети и потрошен материјал;
б) За хомеопатија: комплет за стандардни физикални прегледи (слушалки, апарат за притисок, лампа,
подвижна или рачна, шпатули за преглед на грло и перкусионен невролошки чекан);
в) За ајурведа: ормани за чување на суровини и супстанции и основна опрема за изработка на препарати;
г) За фитотерапија: полица за складиштење фитотерапевтски суровини и супстанци и основна опрема за
изработка на фитотерапевтски препарати;
(д) За квантна медицина и сродни техники (електропунктурна дијагностика, информотерапија и др.):
од произведителот атестирани и сертифицирани апарати од доменот на квантна медицина, апарат за електропунктурна дијагностика, касети за информотерапија и
друг прибор за припрема на информотерапија;
(ѓ) За киропрактика и применета кинезиологија:
прибор за неуролошко и ортопедско тестирање на сензитивитетот на рефлексите и обемот на движењата,
специјален кревет за корекција на рбетен столб, негатоскоп за читање рентген снимки, додатна опрема во
зависност од начинот на работата и компетенцијата на
практичарот.

2) За методите за рехабилитација:
а) За апитерапија: опрема како за методите и постапките од точка 1) подточка (г).
б) За арома терапија: покрај опремата од точка 1)
подточка (г) од овој член потребен е кревет за масажа и
локална апликација на мириси и полица за сместување
на комплети мириси;
в) За детекција на штетни зрачења: прирачен прибор за детекција на зрачењето, и
г) За јога: соодветна подна простирка.
Член 14
Опремата и приборот кои доаѓаат во контакт со
надворешните делови на телото на човекот треба да бидат:
- чисти,
- изработени од материјали кои овозможуваат соодветно чистење, одржување со средство за дезинфекција
и стерилизација по потреба, и
- со мазни површини и едноставни за употреба и
безбедни за корисникот.
Член 15
(1) Опремата и приборот кои доаѓаат во контакт со
крв или други телесни течности треба да бидат стерилни или за еднократна употреба.
(2) Опремата и делови од приборот, кои во нормална употреба не доаѓаат во контакт со крв или телесни
течности, треба да се чистат по секоја употреба и да се
дезинфицираат.
(3) Во случај на контаминација на опремата со крв
или телесни течности истата треба да се отстрани како
отпад или пред повторната употреба да се исчистат, дезинфицираат и стерилизираат.
Член 16
(1) Опремата и приборот за продупчување на кожата, слузницата, 'рскавицата или мускулно ткиво, треба да бидат стерилни или за еднократна употреба.
(2) Приборот за еднократна употреба треба да биде
затворен во неговото оригинално пакување до моментот на неговата употреба.
(3) Опремата која се користи при извршувањето на
активностите, како и додатоците, кои не се за еднократна употреба, а кои доаѓаат во контакт со надворешни делови од телото, треба да се чистат, дезинфицираат
и стерилизираат.
Член 17
(1) Кога површината за седење или лежење доаѓа во
непосреден допир со кожата на корисникот, истата треба да се покрие со прекривка за еднократна употреба,
или со чаршави (крпи) кои се менуваат и хемиски обработуваат после секоја употреба.
(2) Установите за КАМ при вршењето на услугите
треба да им обезбедат на корисниците чисти крпи или
хартиени бришачи за еднократна употреба.
(3) Доколку се користи памучна крпа истата треба
да се користи за давање на услуги само на еден корисник и по употребата треба да се испере и испегла или
хемиски обработи со користење на постапки на хемиско чистење.
Член 18
Установите за КАМ можат да даваат КАМ услуги
ако имаат обезбедено, во зависност од видот на КАМ
услугата што ја даваат соодветни лекови и препарати
во количина потребна за петдневна потрошувачка.
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III-3 СТРУЧЕН КАДАР
Член 19
(1) Стручниот кадар за давање на КАМ услуги се
состои од најмалку еден КАМ практичар кој ги исполнува условите од член 15 од Законот за комплементарна и алтернативна медицина со соодветна лиценца за
работа издадена од Комората на КАМ практичари, односно Министерството за здравство.
2) Во установите за КАМ во кои се применуваат
КАМ методи и постапки на дијагностика и лечење кадешто опремата и приборот доаѓаат во контакт со крв
или други телесни течности и/или користат опрема и
прибор за продупчување на кожата, слузницата, 'рскавицата или мускулно ткиво, покрај КАМ практичарот
од став (1) на овој член, може да биде работно ангажирано и најмалку едно лице со средно, вишо или високо
стручно образование од областа на медицината односно со високо стручно образование со стекнати 180 кредити според ЕКТС од областа на медицината и со положен стручен испит.
Член 20
За Центар за КАМ покрај условите од член 12 од
овој Правилник, за да организира обуки и врши истражувања потребно е да се исполнат и условите од член
38 став (4) од Законот за комплементарна и алтернативна медицина.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 21
Постојните правни и физички лица кои вршат работи поврзани со КАМ ќе ја усогласат работата со одредбите од овој правилник во рок од една година од денот
на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 22
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-3072/1
4 април 2016 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1873.
Врз основа на член 24 став 1) точка 3), а во врска со
член 29 став 5 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија, бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) и согласно одредбите од Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен весник на Република
Македонија број 78/15, 106/15 и 153/15) и согласно одредбите на Законот за продажба и давање под закуп на
деловни згради и деловни простории на Република Македонија (Службен весник на Република Македонија
бр.13/2013,69/2013, 27/2014, 42/2014, 178/2014,
180/2014, 51/2015, 61/2015,129/2015, 06/2016), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на
19.2.2016 донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА
СЛОБОДЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО ПАТ НА
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, КОЈ Е ВО СОПСТВЕНОСТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува условите, начинот
и постапката за давање под закуп на слободен деловен
простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации (во
натамошниот текст АЕК).
Член 2
(1) Давањето под закуп на слободен деловен простор се врши според пазарната вредност на деловниот
простор која се утврдува согласно со Методологијата
за процена на пазарната вредност на деловниот простор. Процената не треба да биде постара од една година пред да се изврши закупот на слободен деловен
простор.
(2) Проценетата пазарна вредност претставува почетна цена за јавно наддавање.
(3) Процената на пазарната вредност на слободен
деловен простор ја вршат овластени проценувачи на
деловен простор, согласно Законот за процена.
Член 3
(1) Давањето под закуп на слободен деловен простор се врши со:
- електронско јавно наддавање (во натамошниот
текст: јавно наддавање) со користење на електронскиот
систем за јавно наддавање на слободен деловен простор со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, за што не се
плаќа надоместок.
(2) Постапката за јавно наддавање ја спроведува
Комисија за спроведување на постапки за јавно надавање (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од
страна на Директорот од редот на вработените во
стручната служба на Агенцијата.
Комисијата има претседател, два члена и нивни заменици.
(3) Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, како орган на Агенцијата, донесува одлука за
спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп слободен деловен простор во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации, на
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации.
(4) Одлуката ги содржи најмалку следните елементи:
-намена на слободен деловен простор по дејност;
-местополжба на слободен деловен простор ;
-број на слободен деловен простор;
-површина по м2;
-почетна цена за месечна закупнина на слободен деловен простор;
-времетрање на договорот за закуп;
(5) Комисијата за спроведување на постапката за
јавно надавање ја спроведува постапката со претходно
дадена објава на електронскиот систем за јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред
денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините
во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје сe наоѓа деловниот простор предмет на објавата, а излегува
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата.
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(6) Објавата за давање под закуп на деловен простор задолжително ги содржи следниве податоци за:
- деловниот простор која е предмет за закуп(површина и број на катастарска парцела каде се наоѓа, катастарска општина и број на имотен лист, број на
зграда, намена на зграда, број на влез, број на посебен
дел од зграда),
- почетната цена за месечна закупнина на деловниот простор кој се дава под закуп,
- рокот за поднесување и начинот на поднесување
на пријавите за учество на јавното наддавање,
- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,
- условите за учество на јавно наддавање за домашни и странските физички и правни лица,
- банкарска гаранција за сериозност на понуда во
висина од 2% од проценетата вредност на деловниот
простор кога се дава под закуп,
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на
писменото известување за избор, во спротивно нема да
се пристапи кон склучување на договор, а банкарската
гаранција за сериозност на понуда ќе биде активирана
и на понудувачот ќе му се изрече забрана за учество во
постапките за јавно наддавање при давање под закуп
на деловни простории во период од една година од денот на изрекувањето на забраната,
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавно
наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на зголемување на вредност
по месечна закупнина на деловниот простор, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на банкарска гаранција, обврска за трошоци за
солемнизација на договорот и право на приговор) и
- интернет страницата на која ќе се врши јавното
наддавање.
(7)Висината на почетна месечна закупнината изнесува 0,5% од проценетата вредност на деловниот простор.
(8) На учесниците на јавното наддавање Агенцијата
за електронски комуникации треба да обезбеди достапност до пријавата за учество на јавното наддавање, одлуката донесена од Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, како орган на Агенцијата, предлог -Договорот за закуп на деловен простор и овој Правилник.
Член 4
(1) За деловниот простор, која е предмет на објавата
на јавно наддавање, можат да се пријават за учество
сите заинтересирани домашни и странски физички и
правни лица кои можат да имаат во закуп деловен
простор на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени
во објавата.
(2) Комисијата е должна во објавата да утврди рок
за поднесувањето на пријавата за учество на јавното
наддавање.
(3) Рокот од ставот (2) на овој член не може да биде
пократок од десет календарски дена ниту подолг од 30
дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до
денот на поднесувањето на пријавите.
(4) Пријавата за учество на јавното наддавање се
поднесува по електронски пат и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за
јавно наддавање.
(5) Комисијата по приемот на пријавите утврдува
дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата, по што ги
известува подносителите на пријавите по електронски
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пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни,
Комисијата во рок од три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение
дека нема да учествуваат на јавното наддавање.
(6) Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното
наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за
учество на јавното наддавање, по што имаат право на
учество на јавното наддавање.
(7) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се
пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадни во објавата и ја прифати почетната цена.
(8) Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на
одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок
од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.
Член 5
(1)Доколку во објавата се пропишат и други услови
за учество освен податоците од член (3) став (6) од овој
правилник, задолжително се бара согласност од Советот за јавни набавки доклку пет или помалку од пет домашни или пет или помалку од пет странски субјекти
можат да ги исполнат тие услови од објавата.
Член 6
(1) Јавното наддавање започнува со објавување на
почетната цена на месечна закупнина на деловниот
простор и се спроведува по пат на наддавање од страна
на учесниците. Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат односно да ја
зголемуваат цената на деловниот простор.
(2)Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата,
при што доколку по истекот на последните две минути
од определеното време за траење на јавното наддавање
од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок
за завршување на јавното наддавање се продолжува за
уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.
(3) Јавното наддавање продолжува неограничено се
додека во временски интервал од две минути има нова
понуда.
(4) Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда, вкупната почетна цена на деловниот
простор се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на деловниот простор без при тоа да се ограничува минималниот чекор
на зголемување. Доколку во истекот на послените две
минути од вторите пет минути од јавното наддавање од
страна на учесниците е прифатена понудата, односно
дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување
на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење
од петте минути повторно нема понуда, вредноста на
деловниот простор повторно се намалува за 2% од
вкупната почетна цена на деловниот простор.
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(5) Намалувањето на вкупната почетна цена на деловниот простор во текот на наддавањето доколку станува збор за објава по прв пат може да изнесува најмногу до 30% од утврдената пазарна вредност на деловниот простор, односно проценетата вредност за месечна закупнина на деловниот простор без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.
(6) Намалувањето на вкупната почетна цена на деловниот простор во текот на наддавањето доколку станува збор за објава по втор пат може да биде најмногу
до 30% доколку на јавното наддавање се пријавил само
еден заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле
двајца или повеќе учесници, намалувањето може да изнесува до најмногу 50% од утврдената пазарна вредност на деловниот простор, односно проценетата вредност за месечна закупнина на деловниот простор.

Член 10
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на неговото објавување во “Службен весник
на Република Македонија”.
(2) По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски
комуникации.

Член 7
(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на
јавното наддавање кој понудил последна цена по месечна закупнина која претставува највисока цена за закуп на деловниот простор.
(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.
(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од
денот на завршувањето на постапката за јавно наддавање е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на
овој член, а доколку не ги уплати во овој рок, нема да
се пристапи кон склучување на договорот, банкарската
гаранција ќе биде активирана на понудувачот и на понудувачот ќе му се изрече забрана за учество на постапките за јавно наддавање за давање под закуп на деловни простории во период од една година од денот на изрекувањето на забраната.
(4) По завршувањето на постапката за јавно наддавање со најповолниот понудувач во рок од пет работни
дена по извршената уплата на цената на деловниот
простор, Одговорното лице на Агенцијата за електронски комуникации склучува Договор за закуп на деловниот простор со закупецот. На договорот за закуп на
деловниот простор соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.
(5) Учесниците на јавното наддавање имаат право
на приговор само по однос на постапката на јавното
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на
приговорот.
(6) Против решението од ставот (5) на овој член
може да се поднесе жалба до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен.

1874.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15, 215/15,
6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001,
45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008,
105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 ,
167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007,
159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата
за начинот на утврдување, пресметување и уплатување
на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и
нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на
РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 4.4.2016 година, донесе

Член 8
(1) Договорот за закуп на недвижната ствар се склучува во писмена форма и особено содржат страни на
договорот, предмет на договорот, односно конкретни
податоци за деловниот простор а за закупецот обврска
за плаќање на нотарски трошоци.
(2) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е ништовен.
(3) По склучувањето на договорот закупецот во
рок од 30 дена истиот го доставува кај нотар заради
вршење на солемнизација.
Член 9
Плаќањето на средствата за закупнината се врши на
сметка на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр.1102-9/5
19 февруари 2016 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации
Комисија
Претседател,
Гордана Клинчарова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 25,107
до 26,744

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 20,927

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 20,272

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 12,463

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
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A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 61,00
до 63,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 44,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 32,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 16,228

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,918
до 21,976

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,331

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 5.4.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-696/1
4 април 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1875.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошко
индустриската развојна зона „Струга“, на 21.1.2016 година, ги донесе, следните
ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
„СТРУГА“
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Струга”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ “Струга” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ “Струга”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената Планска документација за ТИРЗ “Струга”,
за градежната парцела за која имаат склучено Договор
за долготраен закуп на градежното земјиште.
1.ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ
“Струга”. Обележувањето и оградувањето на просторот за градење во рамките на градежната парцела, а
согласно одобрениот Урбанистички проект за ТИРЗ
“Струга”, треба да биде направено пред почеток со градежни активности. Секоја внатрешна изградена ограда
треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.
2.Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата

за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3.Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4.Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти (МРС) кои корисниците се должни сами да ги
инсталираат.
5.Искористената вода и потрошениот гас,корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на
инсталираните мерни инструменти, а по добивање на
сметка.
6.Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Струга””.
2.ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1.Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
на основачот на ТИРЗ “Струга” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга” донесен од страна на основачот, кој претставува составен
дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу
основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од
Законот за технолошки индустриски развојни зони и
на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Струга”на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга”.
3.ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1.По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе, возила и машини вклучени во изградбата.
Закупувачот-корисник ќе го користи просторот според
овие правила донесени од основачот, според прописите
за времен пристап и времен приклучок на основната
инфраструктура, обезбедувајќи при тоа сигурност и
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безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.
Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни
времени влезови во просторот на локација и на начин
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Струга”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2.Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други
објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и
изведба на детални геотехнички истражни работи, со
цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на
земјиштето потребни за изготвување на проектната
документација.
3.Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
“Струга”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
4.За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
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4.2.Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б)Сите транспортни возила треба да се опремени со
заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в)Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г)Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д)Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се одговорни за цело времетрање на
градбата да се грижат за материјалите, постројките и
другата опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ)На вработените не им е дозволено да живеат во
просторот или било каде во ТИРЗ “Струга”за време на
градба.
4.ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1.Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2.Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Струга”треба да е со соодветен
квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска
документација за ТИРЗ “Струга”.
III. ДЕЈНОСТИ
1.ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 8
1.Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
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2.Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б)Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3.Во ТИРЗ “Струга”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б)Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2.ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона
“Струга” не смее да се врши активност поврзана со:
1.Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2.Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3.Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4.Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5.Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6.Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот
морал, јавната безбедност и одбраната;
7.Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8.Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи,
лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1.Влегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона
“Струга”е дозволено само со легитимација издадена од
основачот (идентификациона картичка).
2.Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Струга” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои можат да бидат за:

4 април 2016

-вработени лица кај корисник во зоната;
-надворешни лица и
-моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3.Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4.Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5.За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската
развојна зона “Струга”ќе се применуваат одредбите од
Правилникот за поблиските критериуми и начинот на
уредување на Технолошко индустриските развојни зони (“Службен весник на Република Македонија”
бр.200/14 и 40/15) и Правилникот за задолжителните
податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и
3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
И ПРИРОДА
Член 11
1.Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2.За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
“Струга” (“Службен весник на Република Македонија”
бр.177/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-162/1
21 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Член на Управен одбор,
Блерим Златку, с.р.
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1876.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Струга”, на 21.01.2016
година, го донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СТРУГА“
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновање на
право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Струга” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Струга” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ “Струга” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
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VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Струга” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Струга” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 177/14 ).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-162/2
Дирекција за ТИРЗ
21 јануари 2016 година
Член на Управен одбор,
Скопје
Блерим Златку, с.р.
__________
1877.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошко
индустриската развојна зона „Кичево“, на 21.1.2016 година, ги донесе, следните
ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
„КИЧЕВО“
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Кичево”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ “Кичево” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ “Кичево”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената Планска документација за ТИРЗ “Кичево”,
за градежната парцела за која имаат склучено Договор
за долготраен закуп на градежното земјиште.
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1.ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ “Кичево”. Обележувањето и оградувањето на просторот за
градење во рамките на градежната парцела, а согласно
одобрениот Урбанистички проект за ТИРЗ “Кичево”,
треба да биде направено пред почеток со градежни активности. Секоја внатрешна изградена ограда треба да
биде транспарентна, добро одржувана со поставување
на обезбедување според одобрението добиено од основачот.
2.Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3.Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4.Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти (МРС) кои корисниците се должни сами да ги
инсталираат.
5.Искористената вода и потрошениот гас,корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на
инсталираните мерни инструменти, а по добивање на
сметка.
6.Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Кичево””.
2.ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1.Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
на основачот на ТИРЗ “Кичево” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Кичево” донесен од страна на основачот, кој претставува составен
дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу
основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од
Законот за технолошки индустриски развојни зони и
на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
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- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Кичево”на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Кичево”.
3.ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1.По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе, возила и машини вклучени во изградбата.
Закупувачот-корисник ќе го користи просторот според
овие правила донесени од основачот, според прописите
за времен пристап и времен приклучок на основната
инфраструктура, обезбедувајќи при тоа сигурност и
безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.
Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни
времени влезови во просторот на локација и на начин
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Кичево”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2.Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други
објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и
изведба на детални геотехнички истражни работи, со
цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на
земјиштето потребни за изготвување на проектната
документација.
3.Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
“Кичево” (линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
4.За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
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или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2.Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б)Сите транспортни возила треба да се опремени со
заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в)Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г)Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
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д)Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се одговорни за цело времетрање на
градбата да се грижат за материјалите, постројките и
другата опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ)На вработените не им е дозволено да живеат во
просторот или било каде во ТИРЗ “Кичево”за време на
градба.
4.ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1.Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2.Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Кичево” треба да е со соодветен
квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска
документација за ТИРЗ “Кичево”.
III. ДЕЈНОСТИ
1.ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 8
1.Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2.Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б)Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3.Во ТИРЗ “Кичево”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б)Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
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2.ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона “Кичево” не смее да се врши активност поврзана со:
1.Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2.Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3.Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4.Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5.Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6.Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот
морал, јавната безбедност и одбраната;
7.Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8.Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи,
лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
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4.Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5.За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската
развојна зона “Кичево”ќе се применуваат одредбите од
Правилникот за поблиските критериуми и начинот на
уредување на Технолошко индустриските развојни зони (“Службен весник на Република Македонија”
бр.200/14 и 40/15) и Правилникот за задолжителните
податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и
3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
И ПРИРОДА
Член 11
1.Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2.За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10
1.Влегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона
“Кичево”е дозволено само со легитимација издадена од
основачот (идентификациона картичка).
2.Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Кичево” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои
можат да бидат за:
-вработени лица кај корисник во зоната;
-надворешни лица и
-моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3.Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.

Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Кичево” (“Службен весник на Република Македонија”
бр.153/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-163/1
21 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Член на Управен одбор,
Блерим Златку, с.р.
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1878.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Кичево”, на 21.1.2016 година, го
донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновање на
право на стварна службеност.

1879.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник
на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и
217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна зона
“Штип”, на 27.01.2016 година, ги донесе, следните

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
„ШТИП”

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Кичево” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно
член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон
е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Кичево” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Кичево” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Кичево” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 153/14 ).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-163/2
21 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Член на Управен одбор,
Блерим Златку, с.р.

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Штип”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ “Штип”за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ “Штип”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената Планска документација за ТИРЗ “Штип”,
за градежната парцела за која имаат склучено Договор
за долготраен закуп на градежното земјиште.
1.ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ “Штип”. Обележувањето и оградувањето на просторот за градење во
рамките на градежната парцела, а согласно одобрениот
Урбанистички проект за ТИРЗ “Штип”, треба да биде
направено пред почеток со градежни активности. Секоја
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна,
добро одржувана со поставување на обезбедување според
одобрението добиено од основачот.
2.Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3.Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4.Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти
(МРС) кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5.Искористената вода и потрошениот гас, корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6.Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Штип”.
2.ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1.Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
на основачот на ТИРЗ “Штип” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Штип” донесен од страна на основачот, кој претставува составен
дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу
основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од
Законот за технолошки индустриски развојни зони и
на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот
на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Штип” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Штип”.
3.ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1.По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе, возила и машини вклучени во изградбата.
Закупувачот-корисник ќе го користи просторот според
овие правила донесени од основачот, според прописите
за времен пристап и времен приклучок на основната
инфраструктура, обезбедувајќи при тоа сигурност и
безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.
Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни
времени влезови во просторот на локација и на начин
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Штип”, ќе ги отстрани времените
влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2.Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен,
за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска
фирма за рекогносцирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.
3.Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
“Штип”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
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4.За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците за нивно санирање.Во
зависност од големината на закупениот простор висината
на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2.Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б)Сите транспортни возила треба да се опремени со
заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в)Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г)Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д)Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се одговорни за цело времетрање на
градбата да се грижат за материјалите, постројките и
другата опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ) На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ “Штип”за време на градба.
4.ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1. Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или ис-
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пуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2.Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Штип”треба да е со соодветен
квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска
документација за ТИРЗ “Штип”.
III. ДЕЈНОСТИ
1.ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 8
1.Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2. Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б)Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3.Во ТИРЗ “Штип”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б)Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2.ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона “Штип”
не смее да се врши активност поврзана со:
1.Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2.Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3.Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4.Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5.Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6.Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот
морал, јавната безбедност и одбраната;
7.Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8.Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи,
лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1.Влегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона
“Штип”е дозволено само со легитимација издадена од
основачот (идентификациона картичка).
2.Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Штип” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои можат да бидат за:
-вработени лица кај корисник во зоната;
-надворешни лица и
-моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3.Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4.Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5.За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската
развојна зона “Штип”ќе се применуваат одредбите од
Правилникот за поблиските критериуми и начинот на
уредување на Технолошко индустриските развојни зони (“Службен весник на Република Македонија”
бр.200/14 и 40/15) и Правилникот за задолжителните
податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и
3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И
ПРИРОДА
Член 11
1.Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2.За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
“Штип” (“Службен весник на Република Македонија”
бр.129/11).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-211/1
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
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1880.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Штип”, на 27.01.2016 година, го
донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ШТИП”
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.

1881.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна
зона “Виница”, на 27.01.2016 година, ги донесе, следните

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ВИНИЦА”

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Штип” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Штип” и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Штип” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон
е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Штип” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Штип” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Штип” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-211/2
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Виница”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ “Виница”за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ “Виница”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената Планска документација за ТИРЗ “Виница”,
за градежната парцела за која имаат склучено Договор
за долготраен закуп на градежното земјиште.
1.ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ “Виница”. Обележувањето и оградувањето на просторот за градење во
рамките на градежната парцела, а согласно одобрениот
Урбанистички проект за ТИРЗ “Виница”, треба да биде
направено пред почеток со градежни активности. Секоја
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна,
добро одржувана со поставување на обезбедување според
одобрението добиено од основачот.
2.Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3.Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4.Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти (МРС)
кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5.Искористената вода и потрошениот гас,корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6.Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Виница””.
2.ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1.Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
на основачот на ТИРЗ “Виница” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница”
донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33
од Законот за технолошки индустриски развојни зони
и на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Виница”
на надоместоци за извршени услуги кон корисниците
на ТИРЗ “Виница”.
3.ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1.По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и
да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе,
возила и машини вклучени во изградбата. Закупувачоткорисник ќе го користи просторот според овие правила
донесени од основачот, според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура,
обезбедувајќи при тоа сигурност и безбедност во текот на
изведбата и експлоатацијата. Закупувачот-корисник ќе ги
изгради сите потребни времени влезови во просторот на
локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Виница”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2.Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други
објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и
изведба на детални геотехнички истражни работи, со
цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на
земјиштето потребни за изготвување на проектната
документација.
3.Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
“Виница”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
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4.За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2.Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б)Сите транспортни возила треба да се опремени со
заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в)Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г)Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д)Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се одговорни за цело времетрање на
градбата да се грижат за материјалите, постројките и
другата опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ)На вработените не им е дозволено да живеат во
просторот или било каде во ТИРЗ “Виница”за време
на градба.
4.ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1.Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
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или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2.Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Виница”треба да е со соодветен
квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска
документација за ТИРЗ “Виница”.
III. ДЕЈНОСТИ
1.ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 8
1.Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2.Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б)Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3.Во ТИРЗ “Виница”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б)Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2.ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона “Виница” не смее да се врши активност поврзана со:
1.Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2.Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3.Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4.Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5.Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6.Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот
морал, јавната безбедност и одбраната;
7.Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8.Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1.Влегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона
“Виница”е дозволено само со легитимација издадена
од основачот (идентификациона картичка).
2.Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Виница” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои
можат да бидат за:
-вработени лица кај корисник во зоната;
-надворешни лица и
-моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3.Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4.Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат
за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со Царинскиот орган.
5.За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската
развојна зона “Виница”ќе се применуваат одредбите од
Правилникот за поблиските критериуми и начинот на
уредување на Технолошко индустриските развојни зони
(“Службен весник на Република Македонија” бр.200/14 и
40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои
треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот
од записот на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и 3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА
Член 11
1.Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2.За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Виница”” (“Службен весник на Република Македонија”
бр.177/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-212/1
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
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1882.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Виница”, на 27.01.2016
година, го донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ВИНИЦА”
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Виница” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Виница” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно
член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ “Виница” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Виница” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Виница” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 177/14).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-212/2
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
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1883.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошко
индустриската развојна зона „Прилеп”, на 27.1.2016 година, ги донесе, следните
ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП”
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ „Прилеп”за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ „Прилеп”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената Планска документација за ТИРЗ „Прилеп”,
за градежната парцела за која имаат склучено Договор
за долготраен закуп на градежното земјиште.
1.ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ „Прилеп”. Обележувањето и оградувањето на просторот за градење во
рамките на градежната парцела, а согласно одобрениот
Урбанистички проект за ТИРЗ „Прилеп”, треба да биде
направено пред почеток со градежни активности. Секоја
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна,
добро одржувана со поставување на обезбедување според
одобрението добиено од основачот.
2. Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти
(МРС) кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5. Искористената вода и потрошениот гас,корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Прилеп””.
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1. Корисникот на зоната е должен да му плаќа на
закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп”
донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33
од Законот за технолошки индустриски развојни зони
и на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп”
на надоместоци за извршени услуги кон корисниците
на ТИРЗ „Прилеп”.
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата
и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе,
возила и машини вклучени во изградбата. Закупувачоткорисник ќе го користи просторот според овие правила
донесени од основачот, според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура,
обезбедувајќи при тоа сигурност и безбедност во текот на
изведбата и експлоатацијата. Закупувачот-корисник ќе ги
изгради сите потребни времени влезови во просторот на
локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Прилеп”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен,
за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска
фирма за рекогносцирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.
3. Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
„Прилеп”(линиска инфраструктура, згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
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4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2.Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од
локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б) Сите транспортни возила треба да се опремени
со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна
на закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата
опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ) На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ „Прилеп”за време на градба.
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1. Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
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или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2. Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ „Прилеп”треба да е со соодветен
квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска
документација за ТИРЗ „Прилеп”.
III. ДЕЈНОСТИ
1.ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 8
1. Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2. Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б)Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3. Во ТИРЗ „Прилеп”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона „Прилеп” не смее да се врши активност поврзана со:
1. Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;
7. Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1. Влегувањето на вработените и други лица на
подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп”е дозволено само со легитимација издадена од основачот (идентификациона картичка).
2.Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои
можат да бидат за:
- вработени лица кај корисник во зоната;
- надворешни лица и
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3. Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5. За се што со овие правила не е предвидено во делот
на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона “Прилеп”ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на Технолошко индустриските развојни зони
(„Службен весник на Република Македонија” бр.200/14 и
40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои
треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот
од записот на евиденцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и 3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
И ПРИРОДА
Член 11
1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2. За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
„Прилеп” (“Службен весник на Република Македонија” бр.177/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-213/1
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
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1884.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Прилеп”, на 27.1.2016
година, го донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ПРИЛЕП”
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.

1885.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна
зона “Делчево”, на 27.01.2016 година, ги донесе, следните

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ДЕЛЧЕВО”

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Прилеп” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Прилеп” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Прилеп” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски
развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ “Прилеп” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Прилеп” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 177/14).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-213/2
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Делчево”, се
одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ “Делчево” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ “Делчево”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената Планска документација за ТИРЗ “Делчево”,
за градежната парцела за која имаат склучено Договор
за долготраен закуп на градежното земјиште.
1.ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ “Делчево”.
Обележувањето и оградувањето на просторот за градење
во рамките на градежната парцела, а согласно одобрениот Урбанистички проект за ТИРЗ “Делчево”, треба да
биде направено пред почеток со градежни активности.
Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.
2. Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти
(МРС) кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5. Искористената вода и потрошениот гас,корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Делчево””.
2.ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1.Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
на основачот на ТИРЗ “Делчево” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Делчево”
донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33
од Законот за технолошки индустриски развојни зони
и на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Делчево” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево”.
3.ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе, возила и машини вклучени во изградбата.
Закупувачот-корисник ќе го користи просторот според
овие правила донесени од основачот, според прописите
за времен пристап и времен приклучок на основната
инфраструктура, обезбедувајќи при тоа сигурност и
безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.
Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни
времени влезови во просторот на локација и на начин
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Делчево”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други
објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и
изведба на детални геотехнички истражни работи, со
цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на
земјиштето потребни за изготвување на проектната
документација.
3.Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
„Делчево”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат ош-
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тетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од
локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б) Сите транспортни возила треба да се опремени
со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна
на закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата
опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ) На вработените не им е дозволено да живеат во
просторот или било каде во ТИРЗ “Делчево”за време
на градба.
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4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1. Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2. Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Делчево”треба да е со соодветен квалитет согласно Законот за водите и прописите
донесени врз основа на него, како и одобрената Планска документација за ТИРЗ “Делчево”.
III. ДЕЈНОСТИ
1.ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 8
1. Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2. Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б)Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3.Во ТИРЗ „Делчево”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона „Делчево” не смее да се врши активност поврзана со:
1.Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1. Влегувањето на вработените и други лица на
подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Делчево”е дозволено само со легитимација издадена од основачот (идентификациона картичка).
2. Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона „Делчево” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои
можат да бидат за:
- вработени лица кај корисник во зоната;
- надворешни лица и
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3. Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат
за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со Царинскиот орган.
5. За се што со овие правила не е предвидено во делот
на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона „Делчево”ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на Технолошко индустриските развојни зони
(„Службен весник на Република Македонија” бр.200/14 и
40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои
треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот
од записот на евиденцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и 3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА
Член 11
1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2. За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 12
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-214/1
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
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1886.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Делчево”, на 27.1.2016 година, го
донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ
КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО”
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.
III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Делчево” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Делчево” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
„Делчево” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски
развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Делчево” од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-214/2
Дирекција за ТИРЗ
27 јануари 2016 година Претседател на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.

1887.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник
на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и
217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна зона “Струмица”, на 27.1.2016 година, ги донесе, следните
ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СТРУМИЦА”
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Струмица”, се
одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ “Струмица” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ “Струмица”, објектите и
просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите
на одобрената Планска документација за ТИРЗ “Струмица”, за градежната парцела за која имаат склучено
Договор за долготраен закуп на градежното земјиште.
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ “Струмица”. Обележувањето и оградувањето на просторот за
градење во рамките на градежната парцела, а согласно
одобрениот Урбанистички проект за ТИРЗ “Струмица”, треба да биде направено пред почеток со градежни активности. Секоја внатрешна изградена ограда
треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.
2. Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти
(МРС) кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5. Искористената вода и потрошениот гас,корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6.Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Струмица”.
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1.Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
на основачот на ТИРЗ “Струмица” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струмица” донесен од страна на основачот, кој претставува
составен дел на Договорот за вршење дејност склучен
помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно
член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Струмица” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струмица”.
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1.По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и
да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе,
возила и машини вклучени во изградбата. Закупувачоткорисник ќе го користи просторот според овие правила
донесени од основачот, според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура,
обезбедувајќи при тоа сигурност и безбедност во текот на
изведбата и експлоатацијата. Закупувачот-корисник ќе ги
изгради сите потребни времени влезови во просторот на
локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Струмица”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен,
за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска
фирма за рекогносцирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.
3. Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
“Струмица”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
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4.За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2.Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б) Сите транспортни возила треба да се опремени
со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна
на закупувачот се одговорни за цело времетрање на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата
опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ)На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ “Струмица”за време на градба.
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1.Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
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или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2.Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Струмица”треба да е со соодветен квалитет согласно Законот за водите и прописите
донесени врз основа на него, како и одобрената Планска документација за ТИРЗ “Струмица”.
III. ДЕЈНОСТИ
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 8
1.Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2.Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3.Во ТИРЗ “Струмица”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона “Струмица” не смее да се врши активност поврзана со:
1. Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;
7. Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи,
лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1. Влегувањето на вработените и други лица на
подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Струмица”е дозволено само со легитимација издадена од основачот (идентификациона картичка).
2. Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Струмица” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои
можат да бидат за:
-вработени лица кај корисник во зоната;
-надворешни лица и
-моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3. Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5. За се што со овие правила не е предвидено во делот
на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона “Струмица”ќе се применуваат одредбите од
Правилникот за поблиските критериуми и начинот на
уредување на Технолошко индустриските развојни зони
(“Службен весник на Република Македонија” бр.200/14 и
40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои
треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот
од записот на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и 3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
И ПРИРОДА
Член 11
1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2. За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона
“Струмица” (“Службен весник на Република Македонија” бр.177/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-215/1
27 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

Стр. 66 - Бр. 64

4 април 2016

1888.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Струмица”, на 27.1.2016
година, го донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА”
I

4 април 2016

Бр. 64 - Стр. 67

II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.

1889.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна
зона “Гевгелија”, на 27.1.2016 година, ги донесе, следните

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник
се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ГЕВГЕЛИЈА”

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Струмица” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Струмица” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Струмица” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски
развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ “Струмица” од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Струмица” на надоместоци за извршени услуги кон
Корисниците на ТИРЗ “Струмица” (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 177/14).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-215/2
27 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Гевгелија”, се
одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ “Гевгелија”за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ВО ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ “Гевгелија”, објектите и
просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите
на одобрената Планска документација за ТИРЗ “Гевгелија”, за градежната парцела за која имаат склучено
Договор за долготраен закуп на градежното земјиште.
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ “Гевгелија”. Обележувањето и оградувањето на просторот за
градење во рамките на градежната парцела, а согласно
одобрениот Урбанистички проект за ТИРЗ “Гевгелија”,
треба да биде направено пред почеток со градежни активности. Секоја внатрешна изградена ограда треба да
биде транспарентна, добро одржувана со поставување
на обезбедување според одобрението добиено од основачот.
2. Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти
(МРС) кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5. Искористената вода и потрошениот гас,корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ “Гевгелија””.
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1.Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
на основачот на ТИРЗ “Гевгелија” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Гевгелија” донесен од страна на основачот, кој претставува
составен дел на Договорот за вршење дејност склучен
помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно
член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Гевгелија” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Гевгелија”.
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата
и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе,
возила и машини вклучени во изградбата. Закупувачоткорисник ќе го користи просторот според овие правила
донесени од основачот, според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура,
обезбедувајќи при тоа сигурност и безбедност во текот на
изведбата и експлоатацијата. Закупувачот-корисник ќе ги
изгради сите потребни времени влезови во просторот на
локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Гевгелија”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен,
за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска
фирма за рекогносцирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.
3. Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
“Гевгелија”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
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4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2.Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б) Сите транспортни возила треба да се опремени
со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна
на закупувачот се одговорни за цело времетрање на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата
опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ) На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ “Гевгелија”за време на градба.
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1.Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
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или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2.Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Гевгелија”треба да е со соодветен квалитет согласно Законот за водите и прописите
донесени врз основа на него, како и одобрената Планска документација за ТИРЗ “Гевгелија”.
III. ДЕЈНОСТИ
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 8
1.Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2.Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3.Во ТИРЗ “Гевгелија”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона “Гевгелија” не смее да се врши активност поврзана со:
1. Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;
7. Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи,
лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1. Влегувањето на вработените и други лица на
подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Гевгелија”е дозволено само со легитимација издадена од основачот (идентификациона картичка).
2.Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Гевгелија” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои
можат да бидат за:
- вработени лица кај корисник во зоната;
- надворешни лица и
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3. Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5. За се што со овие правила не е предвидено во делот
на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона “Гевгелија”ќе се применуваат одредбите од
Правилникот за поблиските критериуми и начинот на
уредување на Технолошко индустриските развојни зони
(“Службен весник на Република Македонија” бр.200/14 и
40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои
треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот
од записот на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/07 и 3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА
Член 11
1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2. За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Гевгелија” (“Службен весник на Република Македонија”
бр.177/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-216/1
27 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

Стр. 70 - Бр. 64
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1890.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата
на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Гевгелија”, на
27.01.2016 година, го донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА”
I
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.

1891.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна
зона „Радовиш”, на 27.1.2016 година, ги донесе, следните

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „РАДОВИШ“

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Гевгелија” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Гевгелија” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Гевгелија” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно
член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ “Гевгелија” од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Гевгелија” на надоместоци за извршени услуги кон
Корисниците на ТИРЗ “Гевгелија” (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 177/14).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-216/2
27 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш”, се
одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ „Радовиш”за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II.УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ „Радовиш”, објектите и
просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите
на одобрената Планска документација за ТИРЗ „Радовиш”, за градежната парцела за која имаат склучено
Договор за долготраен закуп на градежното земјиште.
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ „Радовиш”. Обележувањето и оградувањето на просторот за
градење во рамките на градежната парцела, а согласно
одобрениот Урбанистички проект за ТИРЗ „Радовиш”,
треба да биде направено пред почеток со градежни активности. Секоја внатрешна изградена ограда треба да
биде транспарентна, добро одржувана со поставување
на обезбедување според одобрението добиено од основачот.
2. Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти
(МРС) кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5. Искористената вода и потрошениот гас,корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ „Радовиш””.
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1. Корисникот на зоната е должен да му плаќа на
закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Радовиш” на надоместоци
за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш” донесен од страна на основачот, кој претставува
составен дел на Договорот за вршење дејност склучен
помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно
член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Радовиш” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш”.
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе, возила и машини вклучени во изградбата.
Закупувачот-корисник ќе го користи просторот според
овие правила донесени од основачот, според прописите
за времен пристап и времен приклучок на основната
инфраструктура, обезбедувајќи при тоа сигурност и
безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.
Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни
времени влезови во просторот на локација и на начин
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Радовиш”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен,
за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска
фирма за рекогносцирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.
3. Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
“Радовиш”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
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4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б) Сите транспортни возила треба да се опремени
со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна
на закупувачот се одговорни за цело времетрање на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата
опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ) На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ „Радовиш”за време на градба.
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1. Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
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или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2. Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Радовиш”треба да е со соодветен квалитет согласно Законот за водите и прописите
донесени врз основа на него, како и одобрената Планска документација за ТИРЗ “Радовиш”.
III. ДЕЈНОСТИ
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 8
1. Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2. Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3. Во ТИРЗ “Радовиш”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона „Радовиш” не смее да се врши активност поврзана со:
1. Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;
7. Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1. Влегувањето на вработените и други лица на
подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш”е дозволено само со легитимација издадена од основачот (идентификациона картичка).
2. Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои
можат да бидат за:
-вработени лица кај корисник во зоната;
-надворешни лица и
-моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3. Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската
развојна зона „Радовиш”ќе се применуваат одредбите
од Правилникот за поблиските критериуми и начинот
на уредување на Технолошко индустриските развојни
зони („Службен весник на Република Македонија” бр.
200/14 и 40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата
и образецот од записот на евиденцијата („Службен
весник на Република Македонија” бр.112/07 и 3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И
ПРИРОДА
Член 11
1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2. За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш” („Службен весник на Република Македонија”
бр. 177/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-217/1
27 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.
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1892.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата
на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Радовиш”, на
27.1.2016 година, го донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „РАДОВИШ” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „РАДОВИШ”
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.
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II
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување и давање под закуп како и за засновањето
на право на стварна службеност.

1893.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна
зона „Берово”, на 27.1.2016 година, ги донесе, следните

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО”

IV
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Радовиш” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Радовиш” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Радовиш” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Радовиш” од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за
ТИРЗ поради поништување или издавање на нова
идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет
(5) работни дена.
VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Радовиш” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Радовиш” („Службен весник на
Република Македонија” бр. 177/14).
VII
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-217/2
27 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Берово”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ „Берово” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната,
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната
средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ „Берово”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената Планска документација за ТИРЗ „Берово”,
за градежната парцела за која имаат склучено Договор
за долготраен закуп на градежното земјиште.
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ „Берово”. Обележувањето и оградувањето на просторот за градење во
рамките на градежната парцела, а согласно одобрениот
Урбанистички проект за ТИРЗ „Берово”, треба да биде
направено пред почеток со градежни активности. Секоја
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна,
добро одржувана со поставување на обезбедување според
одобрението добиено од основачот.
2. Во текот на градбата, корисникот на парцелата
и/или неговиот изведувач не треба отпадните води
(подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок,
земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.
3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти
(МРС) кои корисниците се должни сами да ги инсталираат.
5. Искористената вода и потрошениот гас,корисникот
треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.
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6. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици,
кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ „Берово””.
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1. Корисникот на зоната е должен да му плаќа на
закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Берово” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово”
донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33
од Законот за технолошки индустриски развојни зони
и на име и по основ на:
- одржување на инфраструктурата во границите на
зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
-обезбедување на услови за работа на Царинскиот
орган и
-други услуги од заеднички интерес за нормално
функционирање на зоната.
2.Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од
денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Берово”на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово”.
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата
и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе,
возила и машини вклучени во изградбата. Закупувачоткорисник ќе го користи просторот според овие правила
донесени од основачот, според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура,
обезбедувајќи при тоа сигурност и безбедност во текот на
изведбата и експлоатацијата. Закупувачот-корисник ќе ги
изгради сите потребни времени влезови во просторот на
локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ „Берово”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.
2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен,
за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска
фирма за рекогносцирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.
3. Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат,
одржуват и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ
„Берово”(линиска инфраструктура, згради,настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на
предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното.Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.
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4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на
Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се
должни да депонираат кај основачот парични средства
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни
оштетувања на инфаструктурата, како и за трошоците
за нивно санирање.Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:
Големина на парцела/износ:
- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 до 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 до 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА
УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА
ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН
ИНТЕРЕС
Големина на парцела/износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека закуподавачот не добие соодветен документ
за употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување на градежни работи
согласно следниве правила:
а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно законските прописи од областа на
заштитата на животната средина;
б) Сите транспортни возила треба да се опремени
со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање
на материјалот кој се превезува или отпадните материи. Во случај на растурен материјал од транспортните
средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните стредства на сообраќајниците, закупувачот и
неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на
сливниците и атмосферската канализација воопшто;
в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек
на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата
за користење на соодветните депонии од Јавнитo претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на
отпадниот материјал;
г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна
на закупувачот се одговорни за цело времетрање на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата
опрема што е потребна за изведување на работите и
ѓ) На вработените не им е дозволено да живеат во
просторот или било каде во ТИРЗ „Берово”за време на
градба.
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
1. Сите површински води од закупеното земјиште
треба да се собираат на локацијата и соодветно да се
насочат и испуштаат во атмосферската канализација
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или соодветните одводни објекти.Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната.Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација.Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките
на неговата парцела.
2. Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ „Берово”треба да е со соодветен
квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска
документација за ТИРЗ „Берово”.
III. ДЕЈНОСТИ
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО
ЗОНАТА
Член 8
1. Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
2. Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат;
б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
3. Во ТИРЗ „Берово”корисникот може да врши и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната.
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриска развојна зона „Берово” не смее да се врши активност поврзана со:
1. Трговија на распаднати,расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати
издадени од Министерството за здравство;
4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;
7. Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи,
лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1. Влегувањето на вработените и други лица на
подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона „Берово”е дозволено само со легитимација издадена
од основачот (идентификациона картичка).
2. Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Берово” се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои можат да бидат за:
-вработени лица кај корисник во зоната;
-надворешни лица и
-моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона.
3. Сите видови на легитимации (идентификациони
картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.
4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со Царинскиот
орган.
5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската
развојна зона „Берово”ќе се применуваат одредбите од
Правилникот за поблиските критериуми и начинот на
уредување на Технолошко индустриските развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.
200/14 и 40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата
и образецот од записот на евиденцијата („Службен
весник на Република Македонија” бр.112/07 и 3/15).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
И ПРИРОДА
Член 11
1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство,
употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се
врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на
животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со
мерилата и условите утврдени со закон и мегународните конвенции и договори кои Република Македонија ги
ратификувала или им пристапила.
2. За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на животната средина.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овие правила
престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Берово” („Службен весник на Република Македонија” бр.
177/14 и 18/15).
Член 13
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
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1894.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на
Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Берово”, на 27.1.2016 година, го донесе, следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “БЕРОВО” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “БЕРОВО”
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

4 април 2016

Бр. 64 - Стр. 79

II

од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Бе-

Висината на надоместокот за поставување на инста-

рово” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно

лации во рамките на опфатот на зоната согласно Зако-

член 41 од Законот за технолошки индустриски развој-

нот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-

ни зони.

та за висината на цената на градежното земјиште соп-

Стока наменета за испитување, анализирање или

ственост на Република Македонија и висината на по-

тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот

себните трошоци за спроведување на постапките за

закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез

отуѓување и давање под закуп како и за засновањето

во и од ТИРЗ „Берово” од дел I точки 2 и 3 на овој та-

на право на стварна службеност.

рифник.

III
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот ја примил фактурата во архивата на корис-

V
Идентификационите картички од дел I точка 4 од
овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вра-

никот.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4

ботените и превозните средства за кои се издава иден-

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од

тификациона картичка да ја извести Дирекцијата за

денот на добивање на Решение за започнување со рабо-

ТИРЗ поради поништување или издавање на нова

та од Дирекцијата за технолошки индустриски развој-

идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет

ни зони.

(5) работни дена.
IV

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Берово” од

дел I точка 2 на овој тарифник се

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-

VI
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Берово” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Берово” („Службен весник на Република Македонија” бр. 177/14).

сот.
VII

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот

ТИРЗ „Берово” и мерење на вага на возило од дел I

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

точки 2 и 3 на овој тарифник.

кедонија”,а ќе се објави по добивањето на согласност

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока

од Владата на Република Македонија.

која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена
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