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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
585. 

Врз основа на член 150 став 2 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/2011 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  17.1.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОВЛАСТЕНИ 
ТАРИФИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 1 

Во Уредбата за повластени тарифи за електрична 
енергија („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 176/2011) во членот 10 став  (5) во табелата бројот 
“9” да се замени со бројот”10” . 

 
Член 2 

Овaа уредба  влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
       Бр. 51-8223/1-11          Заменик на претседателот 
17 јануари 2012 година            на Владата на Република 
          Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

586. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.1.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ЗАКОНИК  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Во Одлуката за формирање на Комисија за изра-
ботување на граѓански законик на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија", 
бр.4/2011) во точка 3 алинеја 11, на крајот на алинејата 
сврзникот „и“ се брише. 

Во алинеја 12 точката се заменува со точка и запир-
ка.  

По алинеја 12 се додава нова алинеја 13, која гласи:  
„д-р. Борче Давитковски, професор по Управно 

право." 
2. Во точката 5 во алинеја четиринаесет, точката се 

заменува со точка и запирка, и се додаваат две нови 
алинеи петнаесет и шеснаесет, кои гласат: 

„проф. д-р Евгениј Алексиевиќ Суханов, Руска Фе-
дерација;  

- проф. д-р Халил Аккант, Република Турција." 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
       Бр. 51-8397/1-11          Заменик на претседателот 
17 јануари 2012 година           на Владата на Република 
            Скопје         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
___________ 

587. 
Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10 и 
53/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 28.1.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕ ВО 2012 ГОДИНА И 
ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2012 
ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА  

ПРОСТОРОТ - СКОПЈЕ 
 
1. Со  оваа  одлука   се   дава   согласност   на   Годиш-

ната програма за работење во 2012 година и Годишниот 
финансиски план за 2012 година на Агенцијата за плани-
рање на просторот – Скопје бр.0302-153 и 0302-152, усво-
ени од Управниот одбор на оваа агенција. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
       Бр. 41-511/1                 Заменик на претседателот 
28 јануари 2012 година            на Владата на Република 
            Скопје          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
___________ 

588. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ 
број 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ  
РЕЗЕРВИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО КРИЗИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од стоковните резерви се отстапуваат: 
- Јачмен за сточна храна         10.000 кг. 
- Пченка за сточна храна        10.000 кг. 
- Готварска сол               1.000 кг. 
- Лекови и тоа: 
CEFALEXIN caps. 16x500 mg.     50 sc. x 30 (вкупно 1.500) 
SKOPRYL TBL.20x10 mg.     100 sc. x 30 (вкупно 3.000) 
ANALGIN TBL.500X0,5 mg.     2 sc. x30 (вкупно 60) 
DOXYCYCLIN caps. 100x100 mg.           2 sc. x30 (вкупно 60) 
VERAPAMIL drag. 30x40 mg.            20 sc. x30 (вкупно 600) 
DIAZEPAM drag. 30x2 mg.                 20 sc. x30 (вкупно 600) 
на Центарот за управување со кризи, без надомест, 

како помош на населението во завеаните и отсечени 
планински населени места во Република Македонија. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
  Бр. 41-945/1                     Заменик на претседателот 

9 февруари 2012 година         на Владата на Република 
           Скопје       Македонија, 
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
589. 

Врз основа на член 10, став (11) од Законот за суб-
венционирање на станбен кредит („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/11), министерот за фи-
нансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПУВАЊЕТО ЗА ИЗБОР 
НА КОРИСНИЦИ НА СУБВЕНЦИОНИРАН 

СТАНБЕН КРЕДИТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пувањето за избор на корисници на субвенциониран 
станбен кредит. 

 
Член 2 

Министерството за финансии спроведува постапка 
за избор на корисници на субвенциониран станбен кре-
дит по објавен јавен повик за пријавување на граѓаните 
за добивање субвенциониран станбен кредит и по до-
бивање на одлуките за пред-одобрување на субвенцио-
ниран станбен кредит од сите деловни банки. 

 
Член 3 

Изборот на корисници на субвенциониран станбен 
кредит се врши со користење на електронски систем.  

 
Член 4 

Избор на корисници на субвенциониран станбен 
кредит се врши според висината на коефициент, кој се 
пресметува со следната формула: 

 
  
 
 
каде што: 
К -  вредност на коефициентот 
МП -  максимален износ на вкупен месечен приход, 

согласно Законот за субвенционирање на станбен кре-
дит 

ОП - остварен вкупен просечен месечен приход на 
барателот за последните шест месеци, односно вкупни 
просечни месечни приходи на барателот и неговиот 
брачен другар за последните шест месеци 

МСК - максимална субвенционирана вредност на 
станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање 
на станбен кредит 

БСК-баран износ на субвенциониран станбен кредит 
П - пондер 
Пондерот се утврдува во износ од 0,65. 

Член 5 
Електронскиот систем ги подредува барателите на 

субвенциониран станбен кредит во зависност од виси-
ната на коефициентот од член 4 на овој правилник ре-
доследно од највисокиот кон понискиот коефициент. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 13-1982/3 

6 февруари 2012 година           Министер за финансии, 
     Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
590. 

Врз основа на член 12, став (3) од Законот за проце-
на („Службен весник на Република Македонија“ број 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за финансии, до-
несе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕ-
НУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА ПОБАРУВАЊА И 

ОБВРСКИ 
 
1. Со оваа програма се пропишуваат темите за кои 

се полага стручен испит за проценувач на вредноста на 
побарувања и обврски. 

2. Програмата за полагање стручен испит за процену-
вач на вредноста на побарувања и обврски се состои од:  

I. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
1. Поим и видови на финансиски извештаи 
1.1. Биланс на состојба (Извештај за финансиската 

состојба) 
1.2. Биланс на успех (Извештај за сеопфатна доби-

вка) 
1.3. Извештај за промени во главнината 
1.4. Извештај за паричните текови 
1.4.1. Изготвување на Извештај за готовински тек 
1.4.2. Анализа на Извештај за готовински тек 
1.4.3. Нето-оперативна добивка по оданочување 
1.4.4. Слободен готовински тек.  
II. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 
1. Примена на финансиската анализа 
2. Постапка на финансиска анализа 
3. Рацио анализа 
3.1. Показатели на ликвидноста 
3.2. Показатели на активноста 
3.3. Показатели на задолженоста 
3.4. Показатели на профитабилноста 
3.5. Показатели на пазарна вредност.  
III. КОНЦЕПТ НА СЕГАШНА ВРЕДНОСТ 
1. Поим и значење 
2. Дисконтирање 
3. Пресметка на идна вредност 
4. Пресметка на сегашна вредност на идни парични 

текови 
5. Утврдување на дисконтна стапка.  
IV. ЦЕНА НА КАПИТАЛОТ 
1. Определување на очекувана стапка како основа 

на цената на капиталот 
2. Цена на долгот 
3. Цена на капиталот 
4. Утврдување на просечна цена на капиталот 

ППТК (WACC). 
 
V. МЕТОДИ НА ПРОЦЕНА 
1.Концепт на процена на побарувања и обврски 
2.Законска рамка 
3.Методолошки пристап 
4. Определување на дисконтен фактор 
5. Извештај за процена.  
VI. ПРИНЦИПИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 
3. Литературата за подготовка за полагање на 

стручниот испит за проценувач на вредноста на поба-
рувања и обврски е даден во прилог кој е составен дел 
на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
        Број 12-3780/2                  Министер за финансии, 
6 февруари 2012 година        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
             Скопје                                                                  

   
ПРИЛОГ 

 
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА  
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ:  
1. Закон за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ број 115/10, 158/11 и 185/11) 
2. Закон за трговските друштва („Службен весник 

на Република Македонија” број 28/04, 84/05, 25/07, 
87/08, 42/10, 48/10 и 24/11) 
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3. Закон за стечај („Службен весник на Република 
Македонија“ број 34/06, 126/06, 84/07 и 47/11) 

4.  Методологија за процена на вредноста на поба-
рувања и обврски („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 182/11) 

5. Правилник за водење сметководство („Службен 
весник на Република Македонија“ број 159/09, 164/10 и 
107/11) 

5.1. МСС 32 Финансиски инструменти: презентирање 
5.2. МСС 39 Финансиски инструменти: признавање 

и мерење 
5.3. Оддел 11 на МСФИ за МСС Основни финанси-

ски инструменти 
5.4. Оддел 12 на МСФИ за МСС Други финансиски 

инструменти 
6. Основи на финансиски менаџмент, Stanley 

B.Block и Geoffrey A. Hirt. 
__________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
591. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
68 став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 
67/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ЛИКВИДНОСНИОТ  

РИЗИК НА БАНКИТЕ  
I. Во Одлуката за управувањето со ликвидносниот 

ризик на банките („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 126/2011), се вршат следниве изменувања 
и дополнувања: 

1. Во главата III точка 36 потточка а), алинејата 5 се 
менува и гласи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„- кредитите, каматите, провизиите и другите поба-
рувања (со исклучок на побарувањата врз основа на 
хартии од вредност) од централните влади, централни-
те банки, домашните банки, странските банки со кре-
дитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот 
на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот 
на „Мудис“), небанкарските финансиски институции и  
нефинансиските лица, коишто претставуваат изложе-
ности на кредитен ризик класифицирани во категории-
те на ризик „А“ и „Б“ и коишто достасуваат во следни-
те 30 дена. Во оваа позиција не се вклучуваат изложе-
ностите на кредитен ризик кон небанкарските финан-
сиски институции и нефинансиските лица класифици-
рани во категориите на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на 
достасување е продолжен два или повеќе пати.;“. 

2. Во главата III точка 37 потточка а), алинејата 5 се 
менува и гласи:  

„- кредитите, каматите, провизиите и другите поба-
рувања (со исклучок на побарувањата врз основа на 
хартии од вредност) од централните влади, централни-
те банки, домашните банки, странските банки со кре-
дитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот 
на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот 
на „Мудис“), небанкарските финансиски институции и 
нефинансиските лица, коишто претставуваат изложе-
ности на кредитен ризик класифицирани во категории-
те на ризик „А“ и „Б“ и коишто достасуваат во следни-
те 180 дена. Во оваа позиција не се вклучуваат изложе-
ностите на кредитен ризик кон небанкарските финан-
сиски институции и нефинансиските лица класифици-
рани во категориите на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на 
достасување е продолжен два или повеќе пати.;“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 
а ќе почне да се применува од 1.3.2012 година. 

 
     О.бр.02-15/I-4/2012          Гувернер и претседавач 
2 февруари 2012 година   на Советот на Народната банка               

      Скопје                          на Република Македонија, 
                                          Димитар Богов, с.р. 

 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 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. 
  


