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20110360892
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 177, став 3 од Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/10 и 23/11), министерот
за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ДОЛЖНОСТИ НА
ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА
ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА БОРБЕНАТА ТЕХНИКА И
ВООРУЖУВАЊЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат специфичните должности на цивилниот персонал од
особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должности) и
висината на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење
за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето.
Член 2
Специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за Армијата на
Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), зависно од должноста и
условите под кои се врши службата, на лицата со посебни специјалности од особено
значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружување се определуваат
во три групи и тоа:
I. Група на специфични должности
Работни места (должности):
- механичар,
- техничар,
- електроничар,
- дијагностичар,
- електромеханичар,
- електроничар,
- пиротехничар и
- други должности на кои се вршат работи и задачи на технички прегледи и поправки
на целокупни сложени системи за вооружување, комуникација, муниција и борбени
возила и тоа:
а. воздухопловна техника, артилериски системи, ракетни системи, радарски системи,
б. пешадиско вооружување и сите видови на муниција,
в. високи фрекфренции (вф), многу високи фрекфренции (вхф), радио релејни (РР),
прислушна опрема и сложени електронски системи, централи и стационарни системи за
врски, информатичка опрема и мрежи, оптика и оптоелектроника, инфрацрвени (ИЦ)
уреди и опрема и
г. борбени возила и инжињериски машини (тенкови, оклопни транспортери, и други
видови борбени возила)
II. Група на специфични должности
Работни места (должности):
- механичар,
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- електромеханичар,
- техничар,
- оператор,
- автоматичар и
- други должности на кои се вршат работи и задачи на изработка и обработка, технички
преглед и поправка на поединечни делови од сложени системи за вооружување,
комуникација, борбени возила, системи за ладење и безбедност на посебно обезбедени
простории (стационарни центри за врски, командување) и тоа:
а. метални и неметални материјали и делови од функционални единици,
б. погонски системи,
в. хидраулика и контролирани системи за напојување со гориво под висок притисок
(бошпумпи и сл),
г. трансмисија,
д. термо и разладна техника,
ѓ. електро техника и
е. агрегати и извори за напојување.
III. група на специфични должности
Работни места (должности):
- техничар,
- механичар,
- автолимар,
- ракувач,
- алатничар и
- други должности на кои се вршат технички прегледи и поправки на поединечни
делови од сложени системи за вооружување, борбена техника и комуникации како и
ракување и манипулација со истите и тоа:
а. на системи за стопирање,
б. заварување и спојување на материјали,
в. ракување на технички материјали и делови,
г. на горива и подмачкувачи
д. изработка и поправка на дрвени, платнени и гумени делови од борбена техника и
опрема.
ѓ. транспорт-возач на борбена техника
е. обнова на заштитни намази и камуфлажи.
Член 3
Организационите единици на Армијата во кои се врши ракување и одржување на
борбената техника и вооружување, во зависност на нивото на ракување и одржување на
борбената техника и вооружување, се определуваат како организациони единици од прв и
од втор степен, и тоа:
1. Организациони единици од прв степен се:
- Воздухопловен - Воздухопловно извидувачка нападна група (ВИНГ),
- Технички ремонтен центар,
- Центарот за електронско извидување,
- Техничка работилница при Здружената Оперативна Команда (ЗОК - баталјон за
врски)
- Централно складиште за муниција Еребино,
- Централно складиште Метеор и
- Стационарни центри за врски.
2. Организациони единици од втор степен се:
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- Логистички баталјони.
- Техничка работилница при гардиска единица.
Член 4
Висината на износот на додатокот на плата за специфични должности од особено
значење за Армијата, на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување
и одржување на борбената техника и вооружување, зависно од должноста и условите под
кои се врши службата, групата во која се определени специфичните должности и степенот
во кој е определена организационата единица на Армијата изнесува:
I Група на специфични должности:
- во организациони единици од прв степен......... 200 бодови;
- во организациони единици од втор степен........ 150 бодови;
II Група на специфични должности:
- во организациони единици од прв степен......... 130 бодови;
- во организациони единици од втор степен........ 110 бодови;
III Група на специфични должности:
- во организациони единици од прв степен........... 90 бодови;
- во организациони единици од втор степен......... 70 бодови.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1.5.2011 година.
Бр. 01-2020/1
17 март 2011 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Коњановски, с.р.
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