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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
976.

Врз основа на член 99 став (3) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  19.03.2013 година,  донесе

У Р Е Д Б А
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА НЕПОВОЛ-
НИОТ КЛИМАТСКИ НАСТАН, НАСТАНАТАТА 
ШТЕТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ЗАГУБАТА НА 
ПРИХОДОТ, ПРЕСМЕТКАТА НА ШТЕТАТА, 

ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТАТА НА ПОМОШТА

Член 1
Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишува начинот на утврдува-
ње на неповолен климатски настан,  утврдување на на-
станатата штета, пресметување на загуба на приход од 
продажба на земјоделски растенија и животни, штети 
на стакленици и пластеници, пресметка на штетата и 
постапката за исплата на помош.

Член 2
Поими

Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат 
следното значење: 

1. „Неповолен климатски настан“ е климатски на-
стан кој отстапува од статистички утврдениот распоред 
на климатски настани за одреденото подрачје и може 
да предизвика материјални загуби во земјоделското сто-
панство. 

2. „Загуба“ е изгубениот приход утврден врз основа 
на вредноста на земјоделското растение или животното 
во моментот на настанување на штетата и изгубената 
добивка од очекуваниот приход од продажбата на зем-
јоделскиот производ.

3. „Земјоделски растенија“ се едногодишни или по-
веќегодишни растенија кои се одгледуваат за примарно 
земјоделско производство.    

4. „Животни“ се домашни животни за земјоделско 
производство (копитари, говеда, биволи, свињи, овци, 
кози, живина, пчели), кои се одгледуваат за земјодел-
ско производство на регистрирано одгледувалиште сог-
ласно закон.  

5. „Штета на стакленици или пластеници “ е штета 
што непосредно му е нанесена на стакленикот или пла-
стеникот и се изразува во парична вредност потребен 
за негова поправка или доведување во првобитна со-
стојба.

6. „Стакленици“ се земјоделски објекти за примар-
но земјоделско производство на земјоделски растенија 
во заштитен (застаклен) простор со контролирани усло-
ви за производство, вклучувајки ги и помошните про-

стории со кои стакленикот заедно со изградените инста-
лации, односно опрема претставува техничко-техноло-
шка целина.

7. „Пластеници“ се земјоделски објекти за примар-
но земјоделско производство на земјоделски растенија 
во заштитен  простор со пластична прекривка/фолија, 
вклучувајки ги и помошните простории со кои пласте-
никот заедно со изградените инсталации, односно опре-
ма претставува техничко-технолошка целина.

Член 3
Начин на утврдување на неповолен климатски настан

Неповолен климатски настан се утврдува врз осно-
ва на добиени податоци за појавата, видот, времетрае-
њето и зафатеното подрачје  од страна на Управата за 
хидрометеоролошки работи.

Член 4
Начин на утврдување на настаната штета

(1) За утврдување на настанатата загуба на земјодел-
ски растенија и животни и настанатата штета на стакле-
ници и пластеници, носителот на земјоделското сто-
панство или организацијата на производители во која 
членува носителот на земјоделското стопанство,  подне-
сува барање за утврдување на настаната загуба, однос-
но штета до подрачната единица на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство според ме-
стото на настанување на загубата, односно штетата.

(2) Барањето од став (1) на овој член, особено содр-
жи: 

- подрачна единица до која се доставува барањето;
- податоци за барателот;
- податоци за земјоделското земјиште за кое е под-

несено барање за утврдување на загуба односно штета 
на земјоделски растенија и/или стакленикот и/или пла-
стеникот и тоа: катастарска парцела, површина, ката-
старска култура,  вид на земјоделско растение опис на 
штетата односно загубата;

- податоци за одгледувалиштето за кое е поднесено 
барање за утврдување на загуба односно штета на жи-
вотни и тоа: број на одгледувалиштето, број и вид на 
животни и опис на штетата односно загубата;

- податоци за осигурување;
- изјава на барателот дека под материјална и кривич-

на одговорност дека податоците наведени во барањето 
се точни и

- потпис на барателот.
(3) Врз основа на поднесеното барање од став (1) на 

овој член се врши увид на местото за кое е поднесено 
барање за утврдување на настаната загуба односно ште-
та и се составува записник за извршениот увид.

(4) Записник од став (3) на овој член, особено содр-
жи: 

- податоци за земјоделско стопанство и тоа: носи-
тел на земјоделско стопанство и податоци за идентифи-
кација на носителот, единствениот идентификациски 
број на земјоделското стопанство,
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- податоци за земјоделското земјиште и тоа: ката-
старска парцела, површина, катастарска култура,  вид 
на земјоделско растение и опис на штетата односно за-
губата на земјоделски растенија и/или стакленикот 
и/или пластеникот;

- податоци за одгледувалиштето и тоа: број на одг-
ледувалиштето, број и вид на животни и опис на штета-
та односно загубата; на животни;

- податоци за осигурување;
- забелешка и
- потпис на лицето/лицата кои го извршиле увидот.

Член 5
Пресметка на загуба на приход, пресметка на штета на 
земјоделски растенија и животни и штета на стакленици и 

пластеници

Пресметката на загуба на приход, пресметката на 
штета на земјоделски растенија и животни и штетата 
на стакленици и пластеници се врши врз основа на про-
цена од страна на овластени проценители согласно Ме-
тодологијата за процена на вредноста на средствата во 
земјоделството (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.171/11) и согласно Законот за проценка.

Член 6
Постапка за исплата на помош

(1) Извештај за процена од член 5 од оваа уредба се 
доставува до Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство.

(2) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство го доставува извештајот за процена од 
член 5 од оваа уредба до Агенцијата за финансиска под-
дршка на земјоделството и руралниот развој.

(3) Врз основа на доставениот извештај за процена 
од став (2) на овој член, Агенцијата за финансиска под-
дршка на земјоделството и руралниот развој врши исп-
лата на помошта на подносителот  на барањето од член 
4 став (1) од оваа уредба.

Член 7
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-

то во ,,Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2047/1 Заменик на претседателот
19 март 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
977.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
3.3.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА  МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ПРАВДА -  УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА САНКЦИИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии - Управата за јавни приходи му 
престанува користењето на движните ствари  и тоа:

Реден 
број

Назив Количина Проценета
вредност

1. Печка со 2 рерни 1 10.000,00
2. Електричен шпорет 1 2.000,00
3. Фрижидер 

вертикален 2 7.000,00
4. Фрижидер 

за длабоко 2 2.000,00
 ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ                                        21.000,00

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за правда – Управа за извршување на санкции.

Член 3
Директорот на Управата за јавни приходи, склучува 

Договор со директорот на Управата за извршување на 
санкции, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 1776/1 Претседател на Владата
3 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

978.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Влада на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии -  Управата за јавни приходи 
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден
број

Назив Количи-
на

Проценета 
вредност

    1. T.Д.Ф Алмак Линда 
(3 ел.) 1 37.600,00

    2. Агол FR-50/D
(2 ел.) 1 33.800,00
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    3. Столица Ивана 2 2.200,00
    4. Столица G0073A 2 1.800,00
    5. Столица G0050 4 2.600,00

6. Столица G0059A 2 2.600,00
7. Маса G5700 2 12.200,00
8. Комода Сириус 1 8.000,00
9. Комода Пезаро 1 14.700,00
10. Комода Престиж (4 ел.) 1 20.200,00
11. Плакар Сара+огледало 1 7.700,00
12. Тв. Биро Форма Стил 2 2.900,00
13. Табуретка Алфа 3 3.500,00
14. ТВ полица Хермес 1 3.800,00
15. Биро 120x70 Алек 1 7.000,00
16. Детски Кревет Алексан-

дар 1 7.800,00
17. Детски Кревет Алексан-

дар - скршен 1 2.500,00
18. Ормар Александар 1 11.600,00
19. Фиокар Форма 1 4.300,00
20. Аголно Биро Никола 1 4.600,00
21. Комода Тијана 

(5 ел.) 1 26.000,00
22. Клуб маса N 3300 

(oшт. стакло) 1 5.800,00
23. Столица G0088А 2 2.700,00
24. Столица G0045 2 2.700,00
25. Столица G0081 2 1.200,00
26. Столица G0045 4 2.700,00
27. Столица G0052 2 2.400,00
28. Столица G0034А 4 3.700,00
29. Столица G0058Б 2 2.600,00
30. Столица G0058Р 2 2.700,00
31. Столица G0046Б 4 2.600,00
32. Маса G0200 3 6.400,00
33. Душек 200x140 Еконо-

мик 5 4.500,00
34. Душек 190x130 Еконо-

мик 1 3.900,00
35. Столица G0073A 4 1.800,00
36. Столица G0059 4 2.400,00
37. Столица G0044 2 2.400,00
38. Маса G5500 1 17.400,00
39. Маса G5000 стакло 

(без стакло) 1 14.600,00
40. Комода Марина 

(2 ел.) 2 14.700,00
41. Комода Марина 

(1 ел.) 1 10.000,00
42. Комода Леонардо (4 ел.) 1 24.000,00
43. Агол Луна Кожа 

(2 ел.) 1 98.400,00
44. Клуб маса Јоника 1 7.200,00
45. Полица Форма (оштете-

ни) 1 1.200,00
46. Комода Јована коцка

(2 ел.) 1 7.600,00
47. Комода Михаела (5 ел.) 1 24.400,00
48. Наткасна Галеб 1 2.300,00
49. Отворена наткасна 1 1.200,00
50. Комода Сандра 1 15.000,00
51. Лежај Сара 1 14.000,00
52. Комода Ники 

(4 ел.) 1 14.400,00
53. Лежај 1600  (3 ел.) 1 6.800,00

54. Комода Тијана 
(4 ел.) 1 26.000,00

55. Табуретка Делфин 2 2.000,00
56. Столица G0088 6 2.400,00
57. Душек Ортопедик 

190/160 1 16.000,00
ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ                                           587.500,00

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за труд и социјална политика.

Член 3
Директорот на Управата за јавни приходи, склучува 

Договор со министерот за труд и социјална политика, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 1777/1 Претседател на Владата
3 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

979.
Врз основа на член 49 став (2) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12 и 15/13), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ЛИСТА НА ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 
ЗА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА И ЗАШТИТА

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1
Со овој правилник се пропишува Листа на посебни 

минимални услови за добра земјоделска пракса и за-
штита на животната средина при вршење на земјодел-
ска дејност која е дадена во Прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.02-3752/2
13 март 2013 година Министер,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

980.
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно со 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 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на 
ден 18.3.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Сефер Мехмети, судија на Основниот суд Куманово со 
навршување на 64 години на 15.3.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 18.3.2013 година.

Бр. 07-683/13 Судски совет
18 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

_________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

981.
Врз основа на член 88 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија, постапувај-
ќи по барањето на Македонската берза АД Скопје бр. 
УП1 08-7 од 26.02.2013 година, на седницата одржана 
на ден 11.3.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилата за кота-
ција на Македонска берза АД Скопје усвоени со Одлу-
ка број 02-208/1 од 25.02.2013 година на Одборот на ди-
ректори на Македонската берза АД Скопје.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 
во рок од 15 дена од денот на приемот на ова Решение, 
да изврши дополнување на следните членови:

- Во член 5 став 1 во табелата точка 3 ,,Распростра-
нетост на родот на акциите во јавноста,, зборовите ,,нај-
малку 15%,, се заменуваат со зборовите ,,најмалку 
10%“.

- Делот 1.3. ,,Исклучоци“ заедно со насловот на чле-
нот 10 и членот 10 се бришат.

- Во член 24 алинеа 7 по зборот ,,имињата,, да се до-
дадат зборовите ,,односно називите“.

- Во член 28, точка 1, алинеја 1 по зборовите ,,име и 
презиме, деловна адреса,, буквата ,,и,, се заменува со за-
пирка, а после зборовите ,,функцијата што ја вршат кај 
издавачот,, се додаваат зборовите ,,и датум од кога ја 
вршат таа функција,,. Во истата алинеја по зборовите 
,,членовите на одборот на директори односно управни-
от и надзорниот одбор на издавачот,, се додаваат зборо-
вите ,,наведување кои од неизвршните членови на овие 
органи се сметаат за независни“

- Во член 40, точка 5  по зборовите ,,да достави,, се 
додава зборот ,,сеопфатен,,. По ставот еден се додава 
нов став кој гласи: ,,Овој  извештај содржи изјава за 
тоа како издавачот ги применил принципите на Коде-
ксот за корпоративно управување на Македонска Бер-
за, на начин што ќе им овозможи на акционерите да да-
дат оценка за тоа дали и како овие принципи се приме-
нети. Исто така овој извештај содржи изјава  за тоа да-
ли компанијата ги има применето и секоја од одредби-
те на Кодексот, и во врска со одредбите кои не се при-
менети да даде појаснување за периодот во кој не ги 
применува одредбите и за причините поради кои исти-
те не ги применува“

- Во членот 52, точка 4 по зборовите ,,Одредбите од 
став 1,, се додаваат зборовите ,,алинеја 3, 4 и 5“

- Во членот 55 точка 9 точката на крајот од речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
,,под услов ако со правосилна судска пресуда е потврде-
но дека одлуката е донесена во согласност со законски-
те прописи и во согласност со актите на берзата“. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, 
по постапувањето од точка 2 од Решението, да достави 
до Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија пречистен текст на Правилата за котација на 
Македонска берза АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 7 Комисија за хартии од вредност
11 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

982.
Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 
98/2012, 166/2012, 15/2013)  и Соопштението на Држав-
ниот завод за статистика за исплатената плата по врабо-
тен во Република Македонија бр. 4.1.13.15 од 27.2.2013 
година, Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија ги утврдува и објавува 
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ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШ-
НИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА 
ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2012 ГОДИ-
НА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2013 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2012 година што се 
земаат за утврдување на пензиската основа  се пресме-
туваат според просечната плата на вработените во Ре-
публиката од 2012 година, како последна календарска 
година што и предходи на годината во која осигурени-
кот го остварува правото на пензија, со валоризациони-
те коефициенти што се пресметуваат врз основа на ста-
тистичките податоци за движењето на платите на сите 
вработени во Републиката, и тоа:

Година Просечна плата Коефициенти
1970 0,001136 18.399.647,8873
1971 0,001366 15.301.610,5417
1972 0,001625 12.862.769,2308
1973 0,001872 11.165.598,2906
1974 0,002400 8.709.166,6667
1975 0,003013 6.937.271,8221
1976 0,003435 6.085.007,2780
1977 0,004087 5.114.264,7419
1978 0,004902 4.263.973,8882
1979 0,005775 3.619.393,9394
1980 0,006945 3.009.647,2282
1981 0,008817 2.370.647,6126
1982 0,011259 1.856.470,3793
1983 0,014076 1.484.938,9031
1984 0,019542 1.069.593,6956
1985 0,032821 636.848,3593
1986 0,066730 313.232,4292
1987 0,133917 156.081,7521
1988 0,359726 58.105,3357
1989 6,420000 3.255,7632
1990 38,540000 542,3456
1991 77,850000 268,4907
1992 764,000000 27,3586
1993 4854,000000 4,3061
1994 9009,000000 2,3201
1995 9373,000000 2,2300
1996 9445,000000 2,2130
1997 9469,000000 2,2074
1998 9623,000000 2,1721
1999 9754,000000 2,1429
2000 9942,000000 2,1024
2001 10552,000000 1,9809
2002 11279,000000 1,8532
2003 11824,000000 1,7678
2004 12293,000000 1,7003
2005 12597,000000 1,6593
2006 13517,000000 1,5463

2007 14584,000000 1,4332
2008 16096,000000 1,2986
2009 19957,000000 1,0474
2010 20553,000000 1,0170
2011 20847,000000 1,0026
2012 20902,000000 1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 
1  на ова известување,  а согласно членот 37 став 3 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување,  се 
сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 
1,0260.

Бр. 02 – 1676/2
7 март 2013 година Директор,

Скопје Беким Незири, с.р.
__________

983.
Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и ин-

валидско осигурување („Сл. весник на  РМ" бр. 
98/2012, 166/2012, 15/2013) и Соопштението на Држав-
ниот завод за статистика за исплатена просечна бруто 
плата  по вработен во Република Македонија број 
4.1.13.16 од 27.2.2013 година, Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување  на Македонија, ја утврдува 
и објавува 

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ 
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕ-
СТОК НА ПЛАТА  ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА 

ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2013 ГОДИНА

1. Висината на пензиските основици за осигурени-
ците и лицата кои не оствариле плата односно надоме-
сток на плата по 1 јануари 1970 година, според стручна-
та подготовка изнесува:  

- за висока стручна подготовка ......19.509,00 денари
- за виша стручна подготовка или
подготовка за висококвалификуван 
работник............................................16.277,00 денари
- за средна стручна подготовка или
подготовка за квалификуван 
работник…........................................14.769,00 денари 
- за стручна подготовка на полуквалификуван
работник односно нижа стручна 
подготовка.........................................13.091,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна 
подготовка ......................................12. 560,00 денари.
2. Износите од точката 1 на ова известување се сме-

та како просечна плата остварена во 2012 година и слу-
жи за утврдување на пензиската основа на осигуреници-
те односно лицата кои не оствариле плата, а кои право 
на пензија  остваруваат во 2013 година. 

   
Бр. 02 – 1676/3

7 март 2013 година Директор,
Скопје Беким Незири, с.р.
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