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 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3521. 

Врз основа на член 3 став (1) од Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здрав-

ственоекономската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октом-

ври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 267/20),  ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА 

НА ПЛАТИ  НА РАБОТНИЦИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата 

на плати на работниците. 

 

Член 2 

Барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците се поднесува на образец „БФП-

ИП/2“ отпечатен 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 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 20-7891/1  

10  ноември 2020 година                                                                              Министер за финансии, 

Скопје Dr. Fatmir Besimi, с.р. 
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3522. 

Врз основа на член 3 став (1) од Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна 

дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октом-

ври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 267/20),  ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА  

НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата 

на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност. 

 

Член 2 

Барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самос-

тојна дејност се поднесува на образец „БФС-СВД/2“ отпечатен 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 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 20-7892/1  

10  ноември 2020 година                                                                              Министер за финансии, 

Скопје Dr. Fatmir Besimi, с.р. 
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ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО 
ИНЖЕНЕРСТВО И КЛИМАТСКИ 

ПРОМЕНИ СКОПЈЕ - ИЗИКП 
3523. 

Врз основа на член 4-а став 6 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 
132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 18/20), а 
согласно член 15 од Статутот на Приватен научен 
ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје (во натамошниот 
текст „Институтот“), Управниот одбор на Институтот на 
ден 31.8.2020 година го донесе следниот 

 
Ц Е Н О В Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА МИСЛЕ-
ЊАТА ЗА ПРОЕКТИРАНИОТ И ИЗВЕДЕНИОТ 
СТЕПЕН НА МЕХАНИЧКА ОТПОРНОСТ, СТАБИЛ-
НОСТ И СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА НА ГРАДБИТЕ 

 
1. Објекти од високоградба 
 
1.1 Висината на надоместокот за мислењето за про-

ектираниот степен на механичкаотпорност, стабилност 
и сеизмичка заштита (МПС) е функција од еквивален-
тната пресметана површина (ЕПП) на објектот. 

Еквивалентната пресметана површина (ЕПП) на об-
јектот е производ од вкупната бруто развиена површи-
на (ВБР) на објектот и коефициентот за корекција 
(ЕПП=ВБР•к1•к2•к3) 

Вкупна бруто развиена површина (ВБР) e збир од 
бруто развиените површини на сите катови (нивоа). За 
катови (нивоа) кои имаат катна висина поголема од 4.5 
метри, бруто развиента површина за тој кат (ниво) се 
множи со односот на висината на соодветниот кат по-
делена со 4.5. 

Коефициентите за корекција се утврдуваат според вид 
и категоризација на градбата (к1), материјалот од кој е из-
веден основниот конструктивен систем на градбата (к2) и 
сложеноста на основниот конструктивен систем (к3), сог-
ласно член 4-а став (7) од Законот за градење: 

- Коефициент к1, утврден според вид и категоризација 
на градбата, односно бараното ниво на сеизмичка заш-
тита, дефинирано во член 4 од Правилник за техничките 
нормативи за изградба на објекти на високоградба во се-
измички подрачја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/81): 

(а) Вон категорија (згради над 25 ката) - коефици-
ент 2.0 

(б) Прва категорија - коефициент 1.5 
(в) Втора категорија - коефициент 1.0 
(г) Трета категорија - коефициент 0.75 
(д) Четврта категорија - коефициент (нема потреба 

од мислење) 
- Коефициент к2, утврден според материјалот од кој 

е изведен основниотконструктивен систем: 
(а) Армиран бетон - коефициент 1.0 
(б) Челик - коефициент 1.2 
(в) Ѕидарија - коефициент 1.2 
(г) Дрво - коефициент 1.0 
(д) Мешовит - коефициент 1.2 
(ѓ) Префабрикуван и преднапрегнат - коефициент 1.2 
- Коефициент к3, утврден според сложеност на кон-

структивниот систем, односно кадешто се потребни до-
полнителни контроли и анализи: 

(а) Регуларен конструктивен систем и темелење - 
коефициент 1.0 

(б) Нерегуларност во конструктивен систем или во 
темелење - коефициент 1.2 

(в) Нерегуларност и во конструктивен систем и во 
темелење - коефициент 1.3 

Висината на надоместокот за мислењето за проектира-
ниот степен (МПС) се пресметува последната табела: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Висината на надоместокот за мислењето за из-

веден степен на механичка отпорност,стабилност и се-
измичка заштита во текот на изградбата (МИС1), се 
пресметува на истиотначин даден во точка 1.1, со тоа 
што крајната вредност се намалува за 55%. 

1.3 Висината на надоместокот за мислењето за изве-
ден степен на механичка отпорност,стабилност и сеиз-
мичка заштита по изградба на целиот конструктивен сис-
тем (МИС2), сепресметува на истиот начин даден во точ-
ка 1.1, со тоа што крајната вредност се намалува за40%. 

1.4 Mислењата за објекти со социјални станови се 
издаваат без надомест. 

 
2. Инженерски објекти 
 
2.1 Висината на надоместокот за мислењето за проек-

тираниот степен на механичкаотпорност, стабилност и се-
измичка заштита (МПС) е функција од параметрикаракте-
ристични за соодветниот објект (должина L и висина H). 

Вкупната пресметана цена (ЦП) претставува производ 
од дефинираната основна цена (ЦО) и соодветни коефи-
циенти кои зависат од категоријата на објектот (к1), мате-
ријалот од кој е изграден конструктивниот систем на об-
јектот (к2), како и од коефициент кој е утврден според 
сложеноста на конструктивниот систем (к3). 

 
ЦП=ЦО•к1•к2•к3 
 
Поради разновидноста на инженерските објекти де-

финирани се основни цени (ЦО) заследните објекти: 
- Пропусти 
- Натпатници и потпатници 
- Мостови и вијадукти 
- Тунели 
- Индустриски оџаци 
- Разладни кули 
- Потпорни ѕидови 
- Далноводи 
- Други. 
Коефициентите за корекција (к1, к2, к3) се утврдуваат 

според вид и категоризација наградбата, материјалот од 
кој е изведен основниот конструктивен систем на градба-
та исложеноста на основниот конструктивен систем: 

- Коефициент к1, утврден според вид и категориза-
ција на градбата според член 57 одЗаконот за градење 
(„Сл.весник на РМ“ 79/13): 

(а) Прва категорија - коефициент 1.2 
(б) Втора категорија - коефициент 1.0 
- Коефициент к2, утврден според материјалот од кој 

е изведен основниотконструктивен систем: 
(а) Армир-бетон - коефициент 1.0 
(б) Челик - коефициент 1.2 
(в) Ѕидарија - коефициент 1.2 
(г) Дрво - коефициент 1.2 
(д) Мешовити - коефициент 1.2 
(ѓ) Префабрикуван и преднапрегнат - коефициент 1.2 
- Коефициент к3, утврден според сложеност на кон-

структивниот систем, односно кадешто се потребни до-
полнителни контроли и анализи: 

(а) Регуларен конструктвен систем и темелење - ко-
ефициент 1.0 

(б) Сложен конструктивен систем или сложен тип 
за темелење - коефициент 1.2 

(в) Сложен конструктивен систем и сложен тип за 
темелење – коефициент 1.3 
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2.1.9 ДРУГИ (инженерски објекти кои не се пое-

динечно опфатени со овој ценовник) 
За сите типови на инженерски објекти кои не се по-

единечно опфатени со овој ценовник(сите типови на 
брани, хидроцентрали, нуклеарни централи, термоцен-
трали и други),цената за мислењето за проектиран и 
изведен степен на механичка отпорност, стабилности 
сеизмичка заштита изнесува 5% од цената за проекти-
рање за конкретниот објект. 

2.2 Висината на надоместокот за мислењето за из-
веден степен на механичка отпорност,стабилност и се-
измичка заштита во текот на изградбата (МИС1), за об-
јекти дефинираниод точка 2.1.1 до 2.1.7 се пресметува 
на истиот начин даден во точка 2.1.1 до 2.1.7 соод-
ветно, со тоашто крајната вредност се намалува за 60%. 

2.3 Висината на надоместокот за мислењето за из-
веден степен на механичка отпорност,стабилност и се-
измичка заштита по изградба на целиот конструктивен 
систем (МИС2), заобјекти дефинирани од точка 2.1.1 
до 2.1.7 се пресметува на истиот начин даден во точка 
2.1.1 до 2.1.7соодветно, со тоа што крајната вредност 
се намалува за 60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Висината на надоместокот за мислењето за из-
веден степен на механичка отпорност,стабилност и се-
измичка заштита во текот на изградбата (МИС1), за об-
јекти дефинираниво точка 2.1.8 и 2.1.9 се пресметува 
на истиот начин даден во точка 2.1.8 и 2.1.9, со тоа што 
крајнатавредност се зголемува за 20%. 

Висината на надоместокот за мислењето за изведен 
степен на механичка отпорност,стабилност и сеизмич-
ка заштита по изградба на целиот конструктивен сис-
тем (МИС2), заобјекти дефинирани во точка 2.1.8 и 
2.1.9 се пресметува на истиот начин даден во точка 
2.1.8 и 2.1.9,со тоа што крајната вредност се зголемува 
за 20%. 

3. Влегување во сила 
Овој ценовник е во примена од 1.9.2020 година. 
 

 Приватен научен институт  
ИЗИКП Скопје 

Бр. 02-108/3 
31 август 2020 година 

Управен  одбор 
Претседател, 

Скопје проф. д-р Михаил Гаревски, с.р. 
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