РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

ПРАВИЛНИК
за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите
на Армијата на Република Северна Македонија

Неофицијален пречистен текст *

*Пречистенот текст ги опфаќа:
ПРАВИЛНИК за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на
Армијата на Република Македонија бр.01-5252 / 1 од 30.10.2014 година, ПРАВИЛНИК за изменување на
Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на
Армијата на република Македонија бр.01-5252 /3 од 19.11.2014 година, ПРАВИЛНИК за изменување на
Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на
Армијата на република Македонија бр.01-3893 /1 од 24.06.2015 година, ПРАВИЛНИК за дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на
Армијата на република Македонија бр.01-1401/3 од 25.02.2016 година, ПРАВИЛНИК за дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на
Армијата на република Македонија бр.01-5745 /1 од 20.10.2017 година, ПРАВИЛНИК за дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на
Армијата на република Македонија бр.01-598 /1 од 24.01.2018 година и ПРАВИЛНИКза изменување и
дополнување на Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на
капацитетите на Армијата на република Македонија бр.01-3884/1 од 24.06.2019 година.

Изработил:Елма Имери
Контролирал: Арефат Весељи

-Скопје , август 2020 година

ПРАВИЛНИК
за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите
на Армијата на Република Северна Македонија
Член 1
Со овој правилник се утврдува висината на надоместокот на услугите за користене на
капацитетите на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст:
Армијата).
Член 2
Користењето на капацитетите од точка 1 на овој правилник, опфаќа користење на
материјални средства , сместувачките капацитети , стрелиштата и вежбалишта за потребите
на органите на државната управа, домашни физички и правни лица , надворешни правни лица
и вооружените сили на странски држави за учество во вежби и вежбовни активности како и
услугите кои се пружаат на корисниците при користењето на капацитетите.
Капацитетите од став 1 на овој член се користат согласно елаборатите за користењето на
истите.
Член 3
Користењето на капацитетите на Армијата согласно одредбите од овој правилник, од
страна на надворешни правни лица се врши на начин и под услови утврдени со договор
склучен меѓу Министерството за одбрана и правното лице.
Начинот на плаќањето при користење на капацитетите на Армијата од страна на
странски вооружени сили се врши согласно склучен Меморандум за разбиране , Технички
Аранжман или договор.
Член 4
Висината на надоместокот за користењето на капацитетите од точка 1 на овој правилник
за потребите на органите на државната управа, домашни физички и правни лица е утврдена
со ценовник на услугите, кој е даден во прилог бр.1 кој претставува составен дел на овој
правилник.
Висината на надоместокот за користењето на капацитетите од точка 1 на овој правилник
за потребите на надворешни правни лица и вооружените сили на странски држави за учество
во вежби и вежбовни активности, согласно ценовник на услугите, кој е даден во прилог бр.1 и
кој претставува составен дел на овој правилник ќе се пресметува во девизен курс евро
согласно курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на
фактурирање на услугата.
Надоместокот, утврден со ценовникот на услугите од став 1 на овој член е со пресметан
ДДВ од 18 %.

Член 5
За користење на капацитетите на Армијата заради одржување на вежби и вежбовни
активности и обука, корисниците на капацитетите можат да се ослободат од надоместок за

користење во случај на донирање на услуги за инфраструктурно уредување на објектите или
капацитетите на Армијата, како и во случај на донирање на материјално технички средства, а
согласно соодветен меморандум за разбирање или технички договор, при што висината на
донацијата е во висина на трошоците за користење на капацитетите.
Решение за ослободување од надоместок за користење на капацитетите, донесува
министерот за одбрана на предлог на началникот на Генералштабот на Армијата.
Член 6
Наплатата на користењето на капацитетите се врши на начин и постапка пропишани со
Упатството за начинот на склучување договори и спроведување на наплатата на приходите во
Министерството за одбрана и Армијата бр. 02-1138 / 1 од 12.02.2016 година.

Член 7
Со влегуване во сила на овој правилник, престанува да важин Правилникот за
утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на
Армијата бр . 01-571 / 1 од 23.01.2012 година и бр.01-483 / 1 од 17.01.2014 година .
Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето

Прилог бр.1
ЦЕНОВНИК
на услугите за користењето на капацитетите на Армијата
1.Сместувачки капацитети
1.1 . АП Криволак
1.1.1 . ЦО Пепелиште
- Сместување во апартман ( тврда градба ) ………... 900,00 денари / лице
- Сместување во соба ( тврда градба )………………….…..450,00 денари / лице
- Сместување во барака ( тврда градба ) ……….. ...... .300,00 денари / лице
- Сместување во контејнер ( монтажен објект )…….180,00 денари / лице
-Место за шатори ................................................................... 60,00 денари / лице
1.1.2 . Камп Стрела
- Сместување во контејнер ( монтажен објект ) нов дел....... 300,00 денари / лице
- Сместување во контејнер ( монтажен објект ) стар дел ..... 180.000 денари / лице
- Место за шатори…………………………………………………………. 60,00 денари / лице
1.1.3. Камп Оган
- Место за шатори………………………………………………………… 60,00 денари / лице
1.1.4 . Камп Ливада
- Место за шатори………………………………………………………… 60,00 денари / лице
1.2. Камп за обука на вода – Охрид
- Сместување во контејнер ( монтажен објект )….300,00 денари / лице
1.3. Касарна
- Сместување во соба ( тврда градба )…………………... 300,00 денари / лице
Цените за користење на сместувачки капацитети се однесуваат за дневна
користење.
2. Стрелишта
2.1 . АП Криволак
2.1.1 Стрелиште за гаѓање на цели на земја со артилериско ракетно вооружување
за ПВО
2.1.2.Стрелиште за гаѓане на цели во воздух со артилериско ракетно вооружување
и ракетни системи за ПВО
2.1.3 . Стрелиште за гаѓање , ракетирање и бомбардирање со воздухоплови
2.1.4 . Стрелиште за артилериски бојни гаѓања
2.1.5 . Стрелиште за габане со вооружување на оклопни борбени возила
2.1.6 . Стрелиште за опитни гаѓања
2.1.7 . Стрелиште кука за гаѓанье „ Волк "
Цена за користење на стрелиштата изнесува :

За органите на државната управа, домашни физички и правни лица :
-150.000,00 денари / ден , односно
- 10,000,00 денари / час
За надворешни правни лица и вооружени сили на странски држави :
- 300.000,00 денари / ден , односно
- 50.000,00 денари / час
2.2 . АП Криволак
2.2.1 Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Шкорпија “
2.1.2 Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Брест "
213. Стрелиште за гаѓање со рачна бомба „ Слатина "
За органите на државната управа , домашни физички и правни лица :
- 150.000,00 денари / ден, односно
- 10,000,00 денари / час
За надворешни правни лица и вооружени сили на странски држави :
- 300.000,00 денари / ден , односно
- 50.000,00 денари / час
2.3. Гарнизони
2.3.1 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружуванье „ Долно Оризари " - Велес
2.3.2 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Петровец “ - Петровец
2.3.3 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Леково " – Прилеп
2.3.4 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Пенуш “ - Штип
2.3.5 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Осој " - Кичево
2.3.6 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Красте “ - Куманово
2.3.7 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Еребино “ – Тетово
2.3.8 . Стрелиште за гаѓање со пешадиско вооружување „ Стенковец " -Скопје “
Цена за користене на стрелиштата изнесува :
За органите на државната управа, домашни физички и правни лица:
- 2.000,00 денари за 1 ( еден ) час или 10.000,00 денари за 8 (осум) часа
За надворешни правни лица и вооружени сили на странски држави:
- 8.000,00 денари за 1 ( еден ) час или 20.000,00 денари за 8 (осум) часа
Во цената за користене на стрелиштата не е пресметано и физичкото
обезбедување на стрелиштата.
3. Вежбалишта
3.1 . Вежбалиште за инженериска обука
3.2 . Вежбалиште за обука по АБХО
3.3. Вежбалиште за операции во урбана средина „ Мушанци "
3.4 . Вежбалиште за операции во рурална средина „ Африканско село “ Козарник

3.5. Планинско вежбалиште за операции во урбана средина „ Јокуш "
3.6 . Вежбалиште за обука на конвои „ Енешево "
3.7 . Вежбалиште за обука на конвои „ Штркалево "
3.8 . Вежбалиште за обука на конвои , полигон за обука во касарната „ Јане
Сандански" гарнизон Штип
3.9. Вежбалиште за обука за операции за поддршка на мирот , полигон за обука во
касарната „ Јане Сандански “ гарнизон Штип
Цена за користење на вежбалишта изнесува:
За органите на државната управа , домашни физички и правни лица:
- 90.000,00 денари / ден , односно
- 15.000,00 денари / час
За надворешни правни лица и вооружени сили на странски држави:
- 180.000,00 денари / ден, односно
- 30.000,00 денари / час
3 - а. Работилнички капацитети во касарната „ Страшо Пинџур “ -Петровец
-работилница - хангар за сервисирање на воздухоплови 30.000,00 денари на
ден или 6.000,00 денари на час.
3 - б. Спортски капацитети
- тревнато игралиште ………….1000,00 денари , за термин од еден час,
- спортска сала ….………………..…..800,00 денари , за термин од еден час,
- тениски терен ..……………….………500,00 денари за термин од еден час,
- сала за пинг понг……….…………..150,00 денари , за термин од еден час,
- активен воен и цивилен персонал, вработените во Министерството за
одбрана и воените пензионери, како и членовите на нивните семејства 500,00
денари годишно,
-организиране музички концерти или други културно уметнички
настани ..................................................... во висина од 30.000,00 дневно.
3. в Мотодром во касарната „Чеде Филиповски – Даме “ – Кичево:
-домашни физички лица (поединец) ..................1.500,00 денари на час,
-странски физички и правни лица.....................2.500,00 денари на час,
-за организирани натпревари.............................. 3000,00 денари на час.

4. Услуги ( исхрана , користење на објекти , опрема , средства , персонал и други )
4.1 . Исхрана
- Целодневен оброк ....................... 360,00 денари / лице,

- Појадок................................................ 90,00 денари / лице,
- Ручек .................................................. 160,00 денари / лице,
- Вечера .................................................110,00 денари / лице,
-сув дневен оброк .......................... .600,00 денари / лице,
- флаширана вода за пиење : по набавна цена по која Министерството за
одбрана ги обезбедува своите потреби или по малопродажната цена на пазарот
- Користење на кујнско - трпезариски блок ( доколку не се користи исхрана );
-ЦО Пепелиште.......................... 24.000,00 денари / ден
Камп Стрела ................................. 9.000,00 денари / ден
Подготовка на обрас во војнички ресторан со ангажирање на лица од
Армијата , со артикли од надворешни субјекти . 4.000,00 денари / оброк.
- Користење на трпезариски блок ( доколку не се користи исхрана ):
ЦО Пепелиште
- 12 000,00 денари / ден,
- 4.500,00 денари / оброк ( доручене или ручек или вечера),
- 50,00 денари / дневно по лице,
- 20,00 денари / оброк по лице ( доручек или ручек или вечера).
Камп Стрела :
- 4.000,00 денари / ден,
- 1.600,00 денари / оброк ( доручек или ручек или вечера),
- 50,00 денари / дневно по лице,
- 20,00 денари оброк по лице ( доручек или ручек или вечера )
Касарна :
- 50,00 денари / дневно по лице
- 20,00 денари / оброк по лице ( доручек или ручек или вечера )
4.2 . Перење на алишта ................................................................................ 60,00 денари / кг
4.3 . Користење на магацински простор во затворени објекти… 30,00 денари / м2
дневно
4.4 . Користење на шатори ( со монтиране и демонтиранье )
- Шатор мал команден ……………………………………………….600,00 денари / ден,
- Шатор голем команден ………………………………………. 3.000,00 денари / ден,
- Столица полска ………………………………………………………… 100,00 денари / ден,
- Маса полска ………………………………………………………………..100,00 денари / ден.
4.5 . Мобилни тоалети ( дополнително побарување ): по набавната цена по која
Министерството за одбрана ги обезбедува своите потреби или малопродажната
цена на пазарот
4.6 . Контејнери за смет ( дополнително побарување ); по цена на услугата по која
Министерството за одбрана ги обезбедува своите потреби или по
малопродажната цена на пазарот.

4.7. Погонско гориво за моторни возила : по набавна цена по која Министерството
за одбрана ги обезбедува своите потреби зголемена за 10 % за манипулативна
трошоци.
4.7 – а. Пушка ( автоматска , полуавтоматска , карабина , автомат )
- Деконзервација............................................................... 250,00 денари / парче
( во цената се вклучени и материјалите за деконзервација ),
-Конзервација ................................................................... 200,00 денари / парче
( во цената се вклучени и материјалните за конзервација :
-Технички пеглед ............................................................... 50,00 денари / парче,
- Поправка ................................................................................. 270,00 денари / час
( во цената е вклучена само работна рака . )
4.7 - б. Пиштол ( полуавтоматски сигнален )
-Деконзервација ...................................................... 100,00 денари / парче
( во цената се вклучени и материјалите за деконзервација );
-Конзервација . ...........................................................80,00 денари / парче
( во цената се вклучени и материјалите за конзервација );
-Технички преглед „ 45,00 денари / парче ;
-Поправка ...................................................................... 270,00 денари / час
( во цената е вклучена само работна рака ) .
4.7 - в. Пушкoмитралез
-Деконзервација …………………….............................400,00 денари / парче
( во цената се вклучени и материјалите за деконзервација ):
-Конзервација …… ....................................................350,00 денари / парче
( во цената се вклучени и материјалите за конзервација );
-Технички преглед ………......................................... 100,00 денари / парче
-Поправка …………...............................................................270,00 денари / час
(во цената е вклучена само работна рака ).
4.8 . Муниција :
- Куршум 9х19мм
- Куршум 5,56x45мм
- Куршум 7,62х39мм
- Куршум 7,62x54мм за МИТ.M84
- Куршум 7,62x51мм за МИТ , МГЗ
- Куршум 12,7х99мм
- Куршум 12,7х108мм
- Куршум 14,5мм,
- Куршум 7,62x54мм за снајпер

- Куршум 7,62 за ВЦ за ВРРФ 64мм „ Зоља "
-Граната 30мм за АФГ
- Граната 40х46мм
во висина на набавната цена по која Министерството за одбрана ги обезбедува
своите потреби зголемена за 10 % за манипулативни трошоци .
4.9 Ангажирање на моторни возила
- Теренско моторно возило и возач ……………………………..…3.600,00 денари / ден
( над 100 км се доплаќа плус 25,00 денари / км )
-Товарно моторно возило до 5ти возач ……………………..……4.500,00 денари /ден
( над 100 км се доплаќа плус 30,00 денари / км )
-Цистерна за гориво и возач .. ......................................... …... 6.500,00 денари / ден
( над 100 км се доплаќа плус 50,00 денари / км )
-Цистерна за вода и возач ........................................................ 6.500,00 денари / ден
-Вилушкар или механизација за утовар – истовар со возач ...3.500,00 денари /
ден
- Автобус и возач........................................................................... 8,600,00 денари / ден
( над 100 км се доплаќа плус 55,00 денари / км )
-Комбе со в седишта и возач .................................................. 3.600,00 денари / ден
( над 100 км се доплаќа плус 25,00 денари / км ) .
- Транспортен хеликоrегер – Летање……..................... 200.000,00 денари / час
-Приправност ............................................................................. 45.000,00 денари / ден .
4.10 . Ангажирање на медицински тим ( лекар , болничар , возачи и
санитетско м / в )
- 12.000,00 денари / ден ( над 100 км се доплаќа 25,00 денари / км ) ..
4.11 . Ангажирање на „ EOD " тим ( 5 лица имв ) . .... 27.000,00 денари / ден
4.12 Ангажирање на противпожарна екипа ( 7 лица и товарно моторно возило до 5
тона ) 30.000,00 денари / ден .
4.13 . ( над 100 км се доплаќа 30,00 денари / км и за секое дополнителна
ангажирано лице се доплаќа 3.800 денари )
4.13 . Ангажирање на противпожарно возило со екипа ( 5 лица - комадир , возач и
3 манипуланти ) 30.000,00 денари / ден ( над 100 км се доплаќа 50,00 денари / км )
4.14.Ангажирање на дополнителен персонал
- Офицер …………………………………………………………….2.000,00 денари / ден
- Подофицер ………………………………………………………1.800,00 денари / ден
- Професионален војник………………………………… 1.200,00 денари / ден
4. 15. Користење на телефонски приклучок од воена мрежа
- Објект со постоечка кабловска инфраструктура . ..300,00 денари / 7 дена
зголемена за 5 % манипулативни трошоци ,
- Контејнер ( монтажен објект ) , стрелишта и вежбалишта без постоечка
кабловска индэраструктура , 600,00 денари / 7 дена зголемена за 5 % за
манипулативни трошоци

( Во цената се вклучени телефонски апарат , телефонски сообраќај во воената
телефонска мрежа и прием на дојдовни повици . По поставувањето на нова ДАТЦ,
на барање на корисникот може да бидат овозможенн и појдовни повици према
јавната телефонска мрежа , кои ќе се наплаќаат согласно ценовникот и
методологијата на пресметка на јавните телекомуникациски провајдери ( време
на разговор X цена добиена од Македонски Телекомуникации " )
4.16 . Користење на информатичка опрема:
- Персонален сметач - десктоп ……………………………….. 3.000,00 денари / ден
- Персонален сметач – преносен…………………………… . 6.000,00 денари / ден
( Во цената за користење на персонален сметач е вклучено и користење на
интернет согласно важечките правила и прописи на Армијата на Република
Македонија за користење на истиот . Само користене на интернет со компјутер
кој не е сопственост на Армијата на Република Македонија нема да биде
овозможено )
Печатар :
-Ласерски црна боја ........................... 300,00 денари / ден +12 денари / страница
-Ласерски во боја …………………………. 600,00 денари / ден + 1,8 денари / страница
-Ласерски мрежен црна боја ……….500,00 денари / ден + 1,2 денари / страница
-Мултифункционален црна боја.. 500,00 денари / ден + 1.2 денари / страница
-Плотер ………………………………………………. 1,200,00 денари / ден + 1.500,00 денари / м2
- Рутер ……………………………………………………………………………………………….300,00 денари / ден
- Саич………………………………………………………………………………………………… 200,00 денари / ден
-Сервер……………………………………………………………………………………….. . 9.000,00 денари / ден
( За инсталирање на опремата се пресметува и ангажирање на персонал по врски:
еден подофицер - 2.300,00 денари / ден и еден професионален војник - 1.900,00
денари / ден за поставуване и демонтирање на опремата )
4.17 . Ангажирање на кујна , авто приколка од 300 литри и прибор со б лица и
товарно моторно возило за подготовка и поделба на еден оброк со артикли од
надворешни субјекти ................................... 6.000,00 денари / ден
4.18 . Ангажирање на воен бенд од воениот оркестар со превоз:
- во Скопје …………………………......... 6.000,00 денари / час
- надвор од Скопје …………………., 7.000,00 денари / час
4.19 . Ангажирање на воен оркестар со превоз:
-во Скопје ………………………………... 8.000,00 денари / ден
- надвор од Скопје ………………. 10.000,00 денари / ден

