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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1936.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 5.4.2016 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ  НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАД-
БА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПО-
СТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА, ПОРАНЕ-
ШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР

ВО СКОПЈЕ
Член 1

Заради обезбедување на подобри и посовремени ин-
фраструктурни услови за остварување на драмската деј-
ност во Република Македонија, врз основа на обезбеде-
ната проектна документација за изградба на објектот и 
Физибилити студијата за оправданост на доделување 
на договор за воспоставување на јавно приватно пар-
тнерство, заведена во Министерството за култура со 
бр. 48-28/28 од 3.6.2014 година, а во согласност со стра-
тешките приоритети и приоритетни цели на Владата на 
Република Македонија и Програмата за работа на Вла-
дата на Република Македонија 2014-2018 година, се ут-
врдува потребата од започнување на постапка за доде-
лување на договор за воспоставување на јавно приват-
но партнерство за изградба на нов објект на местото на 
постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски 
народен театар - Центар во Скопје.

Член 2
Образложение за оправданоста

 Врз основа на параметрите од физибилити студијата, 
оправданоста за воспоставување на јавно приватно пар-
тнерство, е финансиската придобивка на Република Маке-
донија како јавен партнер, во износ од 9.698.048,00 евра 
што претставува разлика од инвестициската проценета 
вредност доколку јавниот партнер самостојно ја финанси-
ра изградбата на објектот наменет за театар и инвестицис-
ката проценета вредност доколку јавниот партнер ја реали-
зира изградбата на објектот преку предложениот модел на 
јавно приватно партнерство. 

Согласно предмер пресметките на основниот проект и 
физибилити студијата вкупната проценета вредност на те-
атарот без гаражен простор и деловен објект изнесува 
21.782.273,00 евра. Ова претставува проценета инвести-
циска вредност доколку јавниот партнер одлучи самостој-
но да го изгради објектот наменет само за театар. При реа-
лизација на проектот по пат на јавно приватно партнер-
ство, инвестицијата на јавниот партнер би изнесувала 
12.084.225,00 евра (од кои  8.084.225,00 евра за внатрешно 
уредување и опремување и 4.000.000,00 евра за кофинан-
сирање распределени во пет годишни транши од по  
800.000,00 евра, почнувајќи од 2016 година). Со ваквата 
реализација на проектот јавниот партнер остварува заште-
да од 9.698.048,00 евра. Заштедата би можела да биде и по-
висока доколку при селекцијата за избор на приватен пар-
тнер се јави субјект кој ќе побара помал износ на кофинан-
сирање од страна на јавниот партнер од максимално ут-
врдениот износ, како и доколку при набавката на внатреш-
ното уредување и опремување на театарот се добијат пону-
ди пониски од проценетите.

Член 3
Образложение за основот за идентификување 

на видот на договорот

Со воспоставувањето на јавно приватното партнерство, 
приватниот партнер ќе ја преземе обврската да обезбеди за 
јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавна 
услуга од областа на културата, преку изградба на објект на 

јавна инфраструктура (изградба на современ театарски об-
јект), до фаза на затворена карабина со фасада, предвидени-
те инсталации и партерно уредување. Во замена за преземе-
ната обврска на приватниот партнер, ќе му се додели во соп-
ственост дел од објектот наменет за комерцијални активнос-
ти кој е предвиден согласно проектната документација и па-
ричен надомест како кофинансирање, кој како максимален 
износ се определува на 4.000.000,00 евра во денарска про-
тиввредност, по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија на денот на доспевањето на секоја годишна 
транша за исплата, согласно договорот за воспоставување 
на јавно приватно партнерство.

Член 4
Цели

Со воспоставувањето на јавно приватно партнерство 
за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Теа-
тар Комедија, поранешен Македонски народен театар - 
Центар во Скопје, ќе се постигнат следните цели:

- обезбедување на современи услови за остварува-
ње и унапредување на драмската дејност во Република 
Македонија,

- зголемување на можностите за создавање на совре-
мени и традиционални драмски дела и нивно презенти-
рање на широката јавност, 

- подигнување на свеста и нивото на театарската 
култура на широката јавност и

- поголема достапност на драмските дела. 
Член 5

Предмет на јавно приватно партнерство
Предмет на јавно приватно партнерство е изградба-

та на нов објект, како инфраструктурен повеќенамен-
ски објект според модел-сценариото од физибилити 
студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изград-
ба на целокупниот објект од страна на приватниот пар-
тнер без внатрешно уредување и опремување на теата-
рот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер). 

Основните услови за доделување на договорот за 
воспоставување на јавно приватно партнерство се:

- поднесена најниската понуда за кофинансирање,
- доработка на проектната документација за делот 

од објектот кој се однесува за приватниот партнер сог-
ласно постоечката проектна документација и предвиде-
ните намени од урбанистичката документација,

- обезбедување на одобрение за градење од надлеж-
ниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на 
доделувањето на договорот за воспоставување на јавно 
приватно партнерство,

- изградба на објектот во рок од најмногу три години 
од денот на обезбедувањето на одобрение за градење,

- обезбедување на стручен надзор за изградбата на 
објектот, а јавниот партнер има право да врши надзор 
на реализацијата на договороот за воспоставување на 
јавно приватно партнерство,

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитет-
но и навремено извршување на работите во износ од 
5% од проценетата инвестициска вредност која треба 
да ја вложи приватниот партнер и

-  да се приложи доказ дека има на располагање или 
има пристап до финансиски средства потребни за реа-
лизација на изградбата на новиот објект.

Член 6
Вид на постапка од Законот за јавните набавки
Постапката за доделување на договор за воспоставува-

ње на јавно приватно партнерство за изградбата на нов об-
јект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поране-
шен Македонски народен театар - Центар во Скопје, ќе се 
спроведе како меѓународна отворена постапка за доделу-
вање на договор за јавна набавка за изведување на работи, 
согласно Законот за јавните набавки.

Постапката ќе се спроведе во рок од 180 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 7
Начин и рок за спроведување на постапка

За спроведување на постапката за доделување на дого-
вор за воспоставување на јавно приватно партнерство, 
Владата на Република Македонија на предлог на министе-
рот за култура, во рок од 5 дена од денот на влегувањето 
во сила на оаа Одлука, ќе формира посебна Комисија.

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја под-
готви тендерската документација заедно со нацрт дого-
ворот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до 
Владата на Република Македонија.

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе 
го објави согласно Законот за јавните набавки во рок 
од три дена од одобрувањето на тендерската документа-
ција од страна на Владата на Република Македонија.

Член 8
Висина на надоместок за издавање на тендерска 

документација

За издавањето на тендерската документација не се 
наплаќа паричен надоместок.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-3306/1 Заменик на претседателот
5 април 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1937.

Врз основа на член 5 став (4), член 7 став (5), член 8 
став (2) и член 10 став (2) од Законот за вршење на работи 
за застапување во царинските постапки („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 180/14, 154/15, 192/15 и 
23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОКАЗИТЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ 
НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО 
ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ И НА УСЛОВИТЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАС-
ТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ, ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ 
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТА-
ПКИ, НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦА-
РИНСКИТЕ ПОСТАПКИ, НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИ-
РАН ЗАСТАПНИК И НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА 
ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК КАКО И ВИСИНА-
ТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦА-
РИНСКИТЕ ПОСТАПКИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

Член 1
Во Правилникот за доказите за исполнетост на усло-

вите за издавање на одобрение за вршење на работи за 
застапување во царинските постапки и на условите за 
издавање на лиценца за вршење на застапување во ца-
ринските постапки, формата и содржината на барањето 

за издавање на одобрение за вршење на работи на заста-
пување во царинските постапки, на барањето за издава-
ње на лиценца за вршење на застапување во царински-
те постапки, на барањето за издавање на легитимација 
на лиценциран застапник и на легитимацијата за ли-
ценциран застапник, како и висината на надоместоците 
за издавање на лиценца за вршење на застапување во 
царинските постапки и за издавање на легитимација на 
лиценциран застапник („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 207/15) во членот 2  став (3) алинејата 
1 се менува и гласи:

„- Податоци за подносителот (назив, седиште, ЕДБ, 
адреса, телефон и е-маил);“.

Во алинејата 2 зборот „телефакс“ се брише.

Член 2
Во членот 3 алинеја 9 по зборовите „две години“ се 

додаваат зборовите „подносителот на барањето и одго-
ворното лице кај подносителот на барањето“, а сврзни-
кот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка.

Во алинејата 10 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 11 
која гласи:

„- Документ за извршена уплата на административ-
на такса“.

Член 3
Во членот 4 став (3) алинеја 1 зборот „телефакс“ се 

брише.

Член 4
Во член 5 во алинејата 2 зборовите „или Аптис“ се 

бришат.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:
„- Документ за извршена уплата на административ-

на такса“
Член 5

Во членот 7 став  (2) алинеја 1 зборот „телефакс“ се 
брише.

Алинејата 8 се менува и гласи:
„- Податоци што ги пополнува Царинската управа при 

издавање на лигитимацијата (број на легитимација, датум, 
име, презиме и потпис на лицето на кое  му е издадена ле-
гитимацијата и овластено лице на Царинската управа)“.

Член 6
По членот 7 се додава нов член 7-а кој гласи:

„Член 7-а
Кон барањето од член 7 од овој правилник подноси-

телот на барањето доставува:
- Примерок од договор за заснован работен однос 

или примерок од образец М1/М2;
- Две фотографии 2x3 см;
- Документ за извршена уплата на пропишаниот на-

доместок за издавање на легитимација на лиценциран 
застапник и

- Документ за извршена уплата на административна такса.“.

Член 7
Прилозите 1, 2, 3 и 4 се заменуваат со нови Прило-

зи 1,2,3 и 4 кои се составен дел на овој правилник.

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 20-694/6
28 март 2016 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1938.
Врз основа на член 30 став (5) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 112/14, 129/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИОТ ДАНОК НА ДОБИВКА ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ  И КОРИСТЕЊЕ 
ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА, ОДНОСНО ФИСКАЛНА  АПАРАТУРА  И  ИНТЕГРИРАН  

АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалува-

ње на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, однос-
но фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. 

Член 2
Барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведува-

ње и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за 
управување, се поднесува на образец „ДД-07“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата 

и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по ос-
нов на воведување  и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран авто-
матски систем за управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 174/14). 

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и допол-
нување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/16).

            Бр. 20-2380/1
       31 март 2016 година                                                Министер за финансии,
                Скопје                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1939.
Врз основа на член 30-к став (9) од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 
159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 и 23/16),  министерот за фи-
нансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ НА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ 

ПЛАЌАЊА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрение на даночно ослободува-

ње по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања.

Член 2
Барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистри-

рање на готовински плаќања, се поднесува на  образец „ПДД-02“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 фор-
мат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и 

содржината на образецот на барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на сис-
тем на опрема за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/11 
и 201/14).

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и допол-
нување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/16).

              Бр. 20-2381/1
     31 март 2016 година                                                                Министер за финансии,
                  Скопје                                                                м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1940.
Врз основа на член 31 став (9) од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 
20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 и 23/16),  министерот за финансии до-
несе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПАУШАЛНО ПЛАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛЕН

ДАНОК НА ДОХОД

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален 

данок на доход.

Член 2
Барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход се поднесува на образец „ПДД-П“ изготвен 

на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е соста-

вен дел на овој правилник.

Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата 

и содржината на образецот на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 162/11).

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија‘‘ бр. 
23/16).

            Бр. 20-2381/1
     31 март 2016 година                                                            Министер за финансии,
               Скопје                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1941.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 4.4.2016 го-
дина, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Се констатира престанок на судиската функција на Наташа Стефановска, судија на Апелациониот суд Гос-
тивар  поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 4.4.2016 година. 

                                                           Судски совет
                                                            на Република Македонија

                                                        Претседател,
                                                           Бранко Ушковски, с.р.

www.slvesnik.com.mk                                                                                                   contact@slvesnik.com.mk

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
  Цената на овој број е 90  денари.   
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