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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2049. 

Врз основа на член 57 од Закон за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија бр. 58/00, 44/02 и 
82/08), а во врска со член 34 од Закон за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работници и 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 161/09), министерот за транспорт и 
врски  го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се дава ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ за извршување 

на работите за издавање на мемориски картички на 
правниот субјект СИЗ „Македонија Сообраќај“ АМЕ-
РИТ од Скопје за период од 15 години почнувајќи од 
денот на објавување во Службен весник на Република 
Македонија, кое опфаќа: спроведување на постапка за 
издавање или одземање на картички, вклучувајќи го 
начинот на издавање на картичките, водење на евиден-
цијата од член 25 од Закон за работното време, задол-
жителните одмори на мобилните работници и возачите 
во патниот сообраќај и уредите за запишување во пат-
ниот сообраќај („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.161/09), издавање на податоците од евиден-
цијата и извршување на работи поврзани со генерира-
ње на потребните електронски клучеви потребни за 
изработка на мемориските картички.  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
Министерството за транспорт и врски на Република 

Македонија објави јавен оглас за давање на јавно овла-
стување за вршење на работите на издавање на мемо-
риски картички, објавен во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ на 31 мај 2010 година и во дневните 
печатени весници „Време“ и “ Financial Times” на 01 
јуни 2010 година. Времетраењето на јавниот оглас бе-
ше заклучно до 22 јуни 2010 година до 12:00 часот. На 
јавниот оглас се јавија три понудувачи кои своите ба-
рања ги доставија во пропишаниот рок. На отварањето 
на понудите по јавниот оглас беше констатирано: 

- понудувач „Сеавус“ ДООЕЛ од Скопје, барање 
евидентирано под број 07-9342/1 на 22.06.2010 година 
во 11:20 часот. Понудена цена 36 евра, рок за почеток 
на извршувањето на јавното овластување 240 дена, 
број на работни часови во неделата 40, број на допол-
нителни начини на примање на барањата 6 и број на 
додатни начини за обезбедување на помош 11. 

- понудувач „Цетис МКД“ ДООЕЛ од Скопје, бара-
ње евидентирано под број 07-9346/1 на 22.06.2010 го-
дина во 11:33 часот. Понудена цена 36,20 евра, рок за 
почеток на извршувањето на јавното овластување 21 
дена, број на работни часови во неделата 164, број на 
дополнителни начини на примање на барањата 6 и број 
на додатни начини за обезбедување на помош 5. 

- понудувач СИЗ „Македонија сообраќај“ АМЕРИТ 
од Скопје, барање евидентирано под број 07-9347/1 на 
22.06.2010 година во 11:50 часот. Понудена цена 32 
евра, рок за почеток на извршувањето на јавното овла-
стување 38 дена, број на работни часови во неделата 
168, број на дополнителни начини на примање на бара-
њата 5 и број на додатни начини за обезбедување на 
помош 14. 

Согласно член 33 став 1 од Закон за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работници и 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 161/09) јавниот оглас за јавно овла-
стување за вршење на работите на издавање на мемо-
риски картички го распишува Министерството за 
транспорт и врски. 

Согласно член 33 став 2 од Закон за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работници и 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 161/09) јавниот оглас се објавува во  
„Службен весник на Република Македонија“ и во едно 
домашно и странско јавно гласило. 

Согласно член 33 став 3 од Закон за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работници и 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 161/09) времетраењето на јавниот 
оглас не може да биде пократко од седум дена. 

Согласно член 33 став 6 од Закон за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работници и 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 161/09) постапката за избор ја спро-
ведува Комисија формирана од министерот за транс-
порт и врски која по спроведената постапка доставува 
предлог до министерот за транспорт и врски за избор 
на правно лице носител на јавното овластување. 

Согласно член 33 став 7 од Закон за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работници и 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 161/09) постапката за избор ќе се 
спроведе и доколку на јавниот оглас барање достави и 
едно правно лице. 

Согласно член 32 од Закон за работното време, за-
должителните одмори на мобилните работници и воза-
чите во патниот сообраќај и уредите за запишување во 
патниот сообраќај („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 161/09) и објавениот јавен оглас, крите-
риуми за избор на правно лице за давање на јавно овла-
стување се: 

- предвидените просечни трошоци за издавање на 
секоја картичка, со тоа што повеќе бодови се добиваат 
за пониски просечни трошоци; 

- рок за започнување на вршење на работите за кои 
е овластен, со тоа што повеќе бодови се добиваат за по-
нуден пократок рок и 

- услови за давање на услугите кои се однесуваат на 
работното време со странки, начинот на поднесување 
барање за издавање на картички, помош и информира-
ње на странките, со тоа што повеќе бодови се добиваат 
за подобри услови за работа со странките. 

На состанокот одржан на 24.06.2010 година Коми-
сијата формирана од министерот за транспорт и врски 
со решение број 07-6111/2 од 23.04.2010 година, извр-
ши евалуација на доставените барања и го утврди след-
ното: 

- по спроведената евалуација на понудите Комиси-
јата констатира дека согласно Мерилата за избор на 
најдобра понуда дадени во глава 4 од Огласната доку-
ментација, а во врска со критериумите за избор на 
правно лице за давање на јавно овластување од член 32 
од Законот за работното време, задолжителните одмо-
ри на мобилните работници и возачите во патниот соо-
браќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, 
понудувачот СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ од 
Скопје, Република Македонија доби 100 бода и се јави 
како најповолен понудувач. 

- другите две понуди беа доставени од правниот 
субјект-понудувач „Цетис МКД“ ДООЕЛ од Скопје за 
кој по спроведената евалуација, Комисијата констатира 
дека истиот доби 15 бода и правниот субјект-понуду-
вач  „Сеавус“ ДООЕЛ од Скопје за кој по спроведената 
евалуација, Комисијата констатира дека истиот доби 6 
бода. 

По извршената евалуација, а врз основа на бодира-
њето,  Комисијата достави предлог до министерот за 
транспорт и врски евидентиран под број 07-9640/1 на 
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30.06.2010 година за избор на СИЗ „Македонија Соо-
браќај“ АМЕРИТ од Скопје како најповолен понуду-
вач. 

Со оглед на предходно кажаното, а во врска со член 
34 од Закон за работното време, задолжителните одмо-
ри на мобилните работници и возачите во патниот соо-
браќај и уредите за запишување во патниот сообраќај 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/09) министерот за транспорт и врски одлучи како 
во диспозитивот на ова решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се 
изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на 
истото преку овој орган до Комисијата на Владата на 
Република Македонија за решавање на управни работи 
во втор степен од областа на сообраќајот. 

Жалбата се таксира со 250,00 денари администра-
тивни такси. 

 
      Бр. 07-9668/1 
1 јули 2010 година            Министер,  
        Скопје              Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
2050. 

Во Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за утврдување на референтни цени на услуги во 
специјалистичко-консултативната здравствена зашти-
та, објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 92 и 96 од 2010 година, забележани се технич-
ки грешки, поради што се врши следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕ-
ФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
 
Во член 1, став 3 од Одлуката, услугата под реден 

број „PH2“, за која референтната цена од 47.000 се зго-
лемува на 76.722 денари, погрешно е насловена „Зави-
сен од респиратор“. Наместо тоа треба да стои „Зави-
сен од аспиратор“. 

 
                     Од Фондот за здравствено осигурување 
                                         на Македонија 

__________ 
2051. 

Во Правилникот за овластувањата и начинот на ра-
бота на контролата на Фондот за здравствено осигуру-
вање, објавен во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 105 од 2010 година, забележани се технич-
ки грешки, поради што се врши следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊА И НА-
ЧИН НА РАБОТА НА КОНТРОЛАТА НА ФОН-

ДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Во Правилникот за овластувањата и начинот на ра-

бота на контролата на Фондот за здравствено осигуру-
вање се вршат следните исправки: 

Во член 6 став 3 алинеја 2, по зборовите: „Директор 
на сектор контрола“, зборот „и“ се заменува со запир-
ка, по зборовите: „Директор на сектор фармација“се 
додаваат зборовите: „и Директор на сектор за финан-
сии“, а во вториот ред на алинејата, пред зборот „се-
ктор“ се додава зборот „друг“. 

Во став 3, став 4, став 5, став 6 и став 7 на член 14, 
по зборовите: „Сектор контрола“, се додава запирка и 
зборовите: „односно Сектор фармација односно Сектор 
финансии“. 

Во член 18 став 3, зборот „и“ по зборот „контрола“ 
се заменува со запирка, а по зборовите: „Сектор фарма-
ција“ се брише точката и се додаваат зборовите „и ди-
ректор на Сектор финансии“. 

 
                Од Фондот за здравствено осигурување 
                                  на Македонија 

__________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

2052. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за техноло-

шки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08 и 
139/09), Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони во име на Владата на Република Македонија 
како основач на Технолошката индустриска развојна 
зона “Скопје” на ден 16.07.2010 година, донесе  

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТ-
РИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА  “СКОПЈЕ” – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Правилата за условите за користење на техноло-

шко индустриската развојна зона “СКОПЈЕ”- Скопје 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.117/07 
и 106/08), во насловот зборовите “Технолошко инду-
стриската развојна зона “СКОПЈЕ““ се заменуваат со 
зборовите  “Технолошко индустриската развојна зона “ 
СКОПЈЕ 1““. 

  
Член 2 

Во членот 1 зборовите “Технолошко индустриската 
развојна зона “Скопје““ се заменуваат со зборовите 
“Технолошко индустриската развојна зона “Скопје 1““ 
и зборовите “ТИРЗ “СКОПЈЕ““ се заменуваат со зборо-
вите “ТИРЗ “СКОПЈЕ 1““.  

Член 3 
Во членовите 3 и 9 став 2 зборот “Скопје“ се заме-

нува со зборот “Скопје 1“. 
 

Член 4 
Во членот 10 став 1 зборовите “Технолошко инду-

стриската развојна зона “Скопје““ се заменува со збо-
ровите “Технолошко индустриската развојна зона 
“Скопје 1““.  

Член 5 
Тарифникот на основачот за надоместоци за извр-

шени услуги на корисници, се заменува со нов Тариф-
ник кој е даден во прилог и е составен дел на овие пра-
вила.  

 
Член 6 

Овие правила се објавуваат во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
        Бр. 02-910/9           Претседател  
16 јули 2010 година                  на Управен одбор, 
            Скопје                Миле Стојановски, с.р.    
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2053. 
ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1” 
на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците 

на ТИРЗ “Скопје 1” 
I 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Обврската по надоместоците од овој Тарифник, Ко-

рисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање 
на Решение за работа од Дирекцијата за ТИРЗ. 

  
III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 1” од точката  2. на овој Тарифник се вр-
ши по избор на Корисникот и тоа: по превозно средс-
тво 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-
сот. 

 
IV 

Надоместоците на услугите од точките 1. и 4. се 
наплатуваат во рок од 8 дена од денот на доставување 
на фактурата, а надоместоците на услугите од точките 
2. и 3. се наплатуваат авансно на приходната сметка на 
Дирекцијата за ТИРЗ. 

 
            Претседател  
                                 на Управен одбор, 
                         Миле Стојановски, с.р.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2054. 
Врз основа на член 12 став 2 точка 8 од Законот за 

технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08 и 139/09), Управниот одбор на Дирекцијата за 
ТИРЗ на својата педесет и девета седница одржана на 
16.07.2010 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА 
КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА 

РАЗВОЈНА ЗОНА 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
1. Наплатата на годишниот паушал од точката 1 се 

врши авансно за календарска година (01. Јануари - 31. 
Декември), најдоцна до 01. Февруари во тековната го-
дина на приходната сметката на Дирекцијата за ТИРЗ. 

2. Наплатата на услугата од точката 1. за првата ка-
лендарска година од закупот и наплатата на услугата 
од точката 2.1 се врши авансно пред Склучување на 
Договор за закуп на земјиште во ТИРЗ. Уплатата на 
средствата се врши на приходната сметката на Дирек-
цијата за ТИРЗ. 

3. Пресметката и наплатата на услугата од точката 
2.4 се врши збирно за сите записи за влез и излез во и 
од ТИРЗ доставени од Основачот на ТИРЗ за предход-
ниот календарски месец, во рок од 8 дена од денот на 
доставување на фактурата. 

4. Овој тарифник важи и за Оснивач на зона, кога 
тој се јавува и во својство на Корисник во истата зона. 

5. Надоместоците од овој тарифник, се плаќаат од 
денот на склучување Договор за закуп во ТИРЗ. 

6. Со денот на отпочнување на примена на овој та-
рифник престанува да важи Тарифникот за надоместо-
ци за извршени услуги на Корисник на Технолошката 
индустриска развојна зона бр.УО-95/1 од 07.06.2007 го-
дина со измени и дополнувања бр.02-921/14 од 
21.07.2008 година и бр.02-822/7 од 03.07.2009 година. 

7. Овој тарифник влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува по добивањето на соглас-
ност од Владата на Република Македонија. 

 
    Бр. 02-910/7                       Дирекција за ТИРЗ 
16 јули 2010 година                  претседател на УО, 
         Скопје                 Миле Стојановски, с.р. 
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