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1285.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ
ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 април 2012 година.
Бр. 07-1785/1
3 април 2012 година
Скопје

Стр.
1300.

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“
број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11 и 135/11), во членот
7 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) На претседателот и членовите на Националната
комисија им следи надоместок за работата во Националната комисија, чија висина ја утврдува Владата, врз
основа на присуството на седниците на комисијата.“
Член 2
Во членот 23 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Секој учебник може да биде во употреба пет
учебни години. Учебникот се избира од каталогот на
одобрени учебници за што одлука донесува наставничкиот совет на училиштето по предлог на стручните
активи во основните, односно средните училишта и
претставниците на родителите на учениците.“
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) За потребниот број на учебници кои се оштетени и не се за употреба, училиштето е должно писмено
да ја извести Педагошката служба, до крајот на мај во
тековната година.
(3) Врз основа на добиените известувања од ставот
2 на овој член, Педагошката служба врши замена на
оштетените учебници со нови учебници секоја година.“
Ставот (2) ставува став (4).

1301.

Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец февруари
2012 година............................................
Објава за движењето на индексот на
цените на мало во Република Македонија за месец март 2012 година..........
Огласен дел...........................................
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Член 3
Во членот 26 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Учебник се повлекува од употреба и доколку
содржи материја со која се навредуваат историјата,
културата и другите вредности на граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и
другите.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
Во ставот (3) кој станува став (4) бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“.
Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за учебници за основно и средно образование.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LIBRA SHKOLLORË PËR ARSIMIN FILLOR
DHE TË MESËM
Neni 1
Në Ligjin për libra shkollorë për arsimin fillor dhe të
mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11 dhe 135/11), në
nenin 7 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
“(6) Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Nacional u
takon kompensim për punë në Komisionin Nacional,
lartësinë e të cilit e përcakton Qeveria, në bazë të
pjesëmarrjes në mbledhjet e komisionit.”
Neni 2
Në nenin 23 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
”(1) Çdo libër shkollor mund të jetë në përdorim pesë
vite shkollore. Libri shkollor zgjidhet nga katalogu i
librave shkollorë të miratuar, për çfarë merr vendim
këshilli i mësimdhënësve të shkollës me propozim të
aktiveve profesioniste në shkolla fillore, përkatësisht të
mesme dhe përfaqësuesve të prindërve të nxënësve.”
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe
(3), si vijojnë:
”(2) Për numrin e nevojshëm të librave shkollorë që
janë dëmtuar dhe nuk janë për përdorim, shkolla është e
obliguar që me shkrim ta njoftojë Shërbimin Pedagogjik,
deri në fund të majit në vitin rrjedhës.
(3) Në bazë të njoftimeve të marra nga paragrafi 2 i
këtij neni, Shërbimi Pedagogjik çdo vit kryen zëvendësim
të librave shkollorë të dëmtuar me libra shkollorë të rinj.”
Paragrafi (2) bëhet paragraf (4).
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Neni 3
Në nenin 26 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
“(2) Libri shkollor tërhiqet nga përdorimi edhe nëse
përmban materie me të cilën ofendohen historia, kultura
dhe vlerat tjera të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë,
popullit maqedonas, si dhe qytetarëve të cilët jetojnë në
kufijtë e saj që janë pjesë e popullit shqiptar, popullit turk,
popullit vlleh, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak
e të tjerë.”
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) numri “(2)”
zëvendësohet me numrin “(3)”.

делско производство („Службен весник на Република
Македонија” бр. 146/2009 и 53/2011), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник
на Република Македонија” бр.24/2006, 88/2008,31/2010,
36/2011 и 53/2011), член 53 од Законот за сточарството
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
7/2008 и 116/2010), член 12 од Законот за вино („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2010,
53/2011 и 6/2012) и член 7, став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/2010 и 53/2011), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
3.4.2012 година, донесе

Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për libra shkollorë për arsimin fillor dhe
të mesëm.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА
2012 ГОДИНА

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1286.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА-ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/12) во делот I во табелата во
мерката 1 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „3.492.500.000,00“ се заменува со износот „2.592.500.000,00“.
Во мерката 10 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „900.000.000,00“ се заменува со
износот „1 800.000.000“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија” .
Бр. 41-1981/1
3 април 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за економија-Државен инспекторат
за техничка инспекција бр.07-767/2.

1288.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2012 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2012 ГОДИНА

Бр. 41-2505/1
20 март 2012 година
Скопје

I
(1) Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 34/2012) во дел I став (2)
износот: „563.938.000,00“ се заменува со износот:
„546.938.000,00“.
Во табелата во точката 1. износот: „395.438.000,00“
се заменува со износот: „382.938.000,00“, во точката 1.2.
износот: „3.300.000,00“ се заменува со износот:
„2.300.000,00“, во точката 1.4. износот: „255.000.000,00“

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1287.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2012 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
180/2011), член 9 став (1) од Законот за органско земјо-
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се заменува со износот: „246.700.000,00“, во точката 1.8.
износот: „11.100.000,00“ се заменува со износот:
„9.100.000,00“.
Во точката 2. износот: „28.500.000,00“ се заменува
со износот: „26.000.000,00“, во точката 2.1. износот:
„6.500.000,00“ се заменува со износот: „5.500.000,00“,
во точката 2.2. износот: „22.000.000,00“ се заменува со
износот: „20.500.000,00“.
Во точката 3. износот: „140.000.000,00“ се заменува
со износот: „138.000.000,00“, во точката 3.3. износот:
„8.000.000,00“ се заменува со износот: „6.000.000,00“, а
вкупниот износ: „563.938.000,00“ се заменува со износот: „546.938.000,00“.
(2) Во ставот (3) износот: „124.000.000,00“ се заменува со износот: „141.000.000,00“.
Во табелата во точка 2. износот: „64.000.000,00“ се
заменува со износот: „81.000.000,00“, во точката 2.5.
износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот:
„3.000.000,00“, во точката 2.6. износот: „15.000.000,00“
се заменува со износот: „40.000.000,00“, во точката 2.8.
износот: „7.000.000,00“ се заменува со износот:
„4.000.000,00“, a вкупниот износ: „124.000.000,00“ се
заменува со износот: „141.000.000,00“.
II
Во дел III износот: „3.300.000,00“ се заменува со износот: „2.300.000,00“.
III
(1) Во дел V став (1) износот: „255.000.000,00“ се
заменува со износот: „246.700.000,00“.
(2) Во ставот (3) износот: „75.000.000,00“ се заменува со износот: „66.700.000,00“, а табелата се менува
и гласи:
Под-сектор
Лозарство
Овоштарство
Житни култури
Индустриски култури (вклучително
и производство на компир)
Живинарство
Пчеларство
Вкупно

Износ
11.500.000,00
11.500.000,00
20.700.000,00
15.000.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
66.700.000,00

IV
(1) Во дел IX став (1) износот: „11.100.000,00“ се
заменува со износот: „9.100.000,00“.
(2) Во ставот (3) износот: „6.000.000,00“ се заменува со износот: „4.000.000,00“.
V
(1) Во дел X став (1) износот: „6.500.000,00“ се заменува со износот: „5.500.000,00“.
(2) Во ставот (3) износот: „5.000.000,00“ се заменува со износот: „4.000.000,00“.
VI
Во дел XI став (1) износот: „22.000.000,00“ се заменува со износот: „20.500.000,00“.

VII
(1) Во дел XIII став (2) износот: „105.000.000,00“ се
заменува со износот: „118.000.000,00“.
(2) Во став (3) износот: „20.000.000,00“ се заменува
со износот: „7.000.000,00“.
VIII
Во дел XIV став (1) износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот: „6.000.000,00“.
IX
Во дел XV став (8) по алинејата 5 се додава нова
алинеја 6 која гласи:
„- воспоставување на лабаратории за проверка на
квалитетот на млекото во научно - образовните институции.“
X
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-2346/1
3 април 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1289.
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010,
53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА 2012 ГОДИНА
I
Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот за нивното користење, обемот и
локалитетите на кои ќе се вршат Основните геолошки
истражувања за 2012 година.
II
Средствата за финансирање на позициите предвидени во оваа програма во износ од 17.638.058,00
(седумнаесет милиони шесто триесет и осум илјади
и педесет и осум денари), се обезбедени од Буџетот
на Република Македонија за 2012 година, раздел 10001, програма 2, потпрограма 20 - Искористување
на природните ресурси, категорија – 48 – капитални
расходи, ставка – 485 (вложувања и нефинансиски
средства).
Средствата по предложените проекти кои се предмет на реализација со оваа програма се со цел обезбедување на Основни геолошки карти и геолошки податоци за градбата, структурата и карактеристиките на
карпите за потребите на Републиката и тоа:
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III
Распоредот на средствата по проектите ќе ги врши Министерството за економија врз основа на Договори
кои се веќе склучени согласно Програмата за основни геолошки истражувања за 2011 година.
IV
Министерството за економија за реализираните буџетски средства ќе достави извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за реализацијата на оваа програма, како и за постигнатите резултати и образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности, заклучно со 31 јануари 2013
година.
V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањетo во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-8237/1-11
21 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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ПРОГРАМА
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА ЗА
ПЕРИОД 2013 - 2024 ГОДИНА
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VIII. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр. 41-1968/1
3 април 2012 година
Скопје
_____________________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

1291.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за процена
(„Службен весник на Република Македонија“ број
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за одбрана, донесе
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ПРОЦЕНА ЗА ВОЕНА ОПРЕМА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа методологија се пропишува начинот на
процената на пазарната вредност на воената опрема.
Член 2
Целта на оваа методологија е да се утврди пазарната вредност на воената опрема која ќе се пресметува од
страна на овластените проценувачи.
II. ВИДОВИ НА ВОЕНА ОПРЕМА ШТО СЕ
ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕНА
Член 3
Како воена опрема во смисла на оваа методологија
се сметаат:
1.Оружја и орудија:
- пиштоли и револвери,
- сигнални пиштоли,
- автомати,
- пушки и карабини,
- пушкомитралези и митралези,
- рачни фрлачи,
- топови, хаубици и минофрлачи од сите калибри,
- лансери, уреди и катапулти за лансирање, отфрлување и исфрлување на ракети, торпеда и бомби,
- делови на пешадиско оружје,
- делови на артилериски орудија,
- специјален алат и прибор за одржување на пешадиско оружје,
- специјален алат и прибор за одржување на артилериски орудија,
- делови на лансери, уреди и катапулти за лансирање, отфрлување и исфрлување на ракети, торпеда и
бомби и
- други оружја и орудија.
2. Средства за ориентација, набљудување, нишанење и управување со оган:
- средства за ориентација,
- средства за набљудување и извидување,
- средства за ноќно гледање,
- средства за управување со оган,
- справи за нишанење,
- мерачи на далечина (далечиномери и далечински
висиномери) и
- други средства.
3.Муниција и минско-експлозивни средства:
- муниција,
- тромблонски мини, ракети за рачни фрлачи,
- ракети,
- гранати,
- муниција за топови, хаубици и минофрлачи од
сите калибри,
- рачни бомби,
- барут, експлозиви и пиротехнички средства,
- сигнална муниција,

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

- ПТ мини,
- ракети,
- авионски бомби,
- иницијални средства, детонаторски фитил и спорогоречки фитил и
- друга муниција и минскоексплозивни средства.
4.Средства за запречување:
- средства за минирање и поставување на мини,
- средства за пронаоѓање на мини и разминирање,
- средства за далечинско палење на експлозив и
- други средства.
5.Средства за атомско-биолошко –хемиска одбрана:
- средства за АБХ заштита на луѓе и животни,
- средства за АБХ откривање и мерење на радиолошко зрачење, биолошки агенски и бојни отрови и
- средства за радиолошка, биолошка и хемиска деконтаминација.
6.Воени моторни возила:
- борбени моторни возила,
- специјални моторни возила,
- неборбени моторни возила,
- самоодни орудија,
- извидувачки возила и
- комплети на резервни делови, алат и прибор за
одржување на воените возила од оваа група (трансмисија на моторни возила, хидраучлична трансмисија на
моторни возила, механизми и уреди за управување и
кочење, механизми и уреди за движење на возила со
тркала, оден дел на моторни возила гасеничари и полугасеничари, рамка, кабина и каросерија, оклопно тело – корпус и купола, уред за вртење на куполата и
останати уреди).
7.Воени средства за врски:
- радиоуреди,
- уреди за криптозаштита и
- комплети на резерви, алат и прибор.
8. Специјални машини, опрема и средства:
- инжинериски машини,
- приклучни машини,
- виљушкари и дигалки,
- пловни средства и опрема,
- опрема и средства за специјални единици,
- воено - полициска опрема и средства и
- средства за електронско извидување и противелектронски средства.
9. Воздухопловни средства и опрема
10. Интендантски материјални средства и опрема
11. Медицинска опрема и средства.
Член 4
Проценувањето на пазарната вредност на воената
опрема се врши на воената опрема за која во Министерството за одбрана:
- нема податоци за набавната вредност (воена опрема која е наследена од поранешната ЈНА или добиена
по други основи) и
- има податоци за набавната вредност.
Член 5
При вршење на процена на воената опрема, се зема
во предвид:
-идентификација на проценителот и потврда за неговата компетентност, поткрепена со копија од лиценцата на овластен проценител,
- идентификација на клиентот за кого се врши процената и некој друг корисник ако има таков,
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- намените за коишто се врши процената,
- идентификација на средството односно опремата
што се проценува при што треба да се дефинира дали
средството или опремата се проценува самостојно или
агрегирано со некое друго средство и опрема и причините зошто се одлучило да се оди со агрегирана процена ако тоа се направило,
- потребната длабочина на истражувањето,
- природата и изворите на информациите што се
користат,
- ограничувања за употреба на процената за определени намени ако постојат такви и
- потврда дека процената е спроведена согласно
оваа методологија.
III. МЕТОДИ НА ПРОЦЕНА НА ВОЕНАТА ОПРЕМА
Член 6
Процената на воената опрема се врши со примена
на следните методи:
- метод на директна пазарна споредба и
- трошковен метод или метод на трошоци за замена.
За воената опремата од член 4 став 1 алинеја 1 од
оваа методологија, се применува методот на директна
пазарна споредба и пазарна вредност на средството односно опремата која се проценува, се добива како средна вредност на цените на исто или слично средство,
кое се продало, од најмалку три извори.
Изборот на методот на процена е во зависност од
целите на процената, основата на процената, активноста на пазарот, достапноста на информации за претходни трансакции и други релевантни фактори.
Член 7
За воената опрема од член 4 став 1 алинеjа 2 од оваа
методологија, проценувањето на пазарната вредност на
воената опрема се врши со формулата Пв=Нв х Кн.
Значењето на ознаките содржани во формулата од
ставот 1 на овој член, е следно:
- ознаката „Пв“ е проценета вредност на опремата
која е предмет на процена,
- ознаката „Нв“ е набавна вредност на опремата.
Под набавна вредност „Нв“ се подразбира вредност по
која е набавена опремата со вклучен ДДВ и е заведена
во евиденцијата на Министерството за одбрана и нејзината набавка и
- ознаката „Кн“ е збирен коефициент кој е искажан
процентуално. Збирниот коефициент се добива како збир
од коефициентите означени како „К1“, „К2“, и„К3“ .
Член 8
Ознаката „К1“ односно коефициентот „К1“ претставува процент на употребната вредност на опремата во моментот на вршење на процена и се добива како разлика
помеѓу индексот 100 и процентот на вкупна амортизирана
вредност или истрошеност на опремата. Процентот на
вкупната амортизирана вредност (истрошеност) се добива
како производ на годишната стапка на амортизација (согласно номенклатурата за амортизација) и бројот на годините во кои е користена опремата.
Ознаката „К2“ односно коефициентот „К2“ претставува општа состојба на опремата која ја проценува
овластениот проценувач визуелно и со користење на
дополнителни информации од стручни лица од областа
на воената опрема. Визуелната процена за општата состојба на опремата од страна на проценувачот се донесува врз субјективна процена за интензивноста на користењето на опремата, постоење или непостоење на
оштетувања, дали опремата е со сите првобитни делови
и елементи, дали опремата во текот на користењето била изложена на надворешни механички, физички, хемиски и други влијанија, на какви места и услови е користена и друго.
Коефициентот „К2“ односно коефициентот за општа состојба од ставот 2 на овој член се групира во три
категории:
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- подпросечна општа состојба, што подразбира поголеми оштетувања на опремата, поголема искористеност и слично. Подпросечната општа состојба на опремата се оценува со -10%,
- просечна општа состојба, подразбира состојба на
опрема која во текот на употребата била користена
правилно и истата во моментот на вршење на процената е без видливи или поголеми оштетувања. Просечната општа состојба на опремата се оценува со 0% и
- надпросечна општа состојба на опремата подразбира состојба на опремата која е во одлична состојба,
добро сочувана, без оштетувања и друго. Надпросечна
општа состојба се оценува со +10%.
Ознаката „К3“ односно коефициентот „К3“ е коефициент на дополнителни вложувања. Овој коефициент се
применува при вршење на процена на пазарната вредност
на воената опрема, доколку на опремата која е предмет на
процена, во периодот на користењето се вршени дополнителни вложувања во смисла на вонредни сервисирања и
вградувања на дополнителни делови и нови елементи со
кои вредноста на опремата во текот на употребата е зголемена во однос на набавната вредност.
Вредноста на коефициент „К3“ ќе биде во висина
од +5%, доколку дополнителните финансиски вложувања се во висина од 1—50% во однос на набавната
вредност на опремата.
Вредноста на коефициент „К3“ ќе биде во висина
од +10%, доколку дополнителните финансиски вложувања се во висина од 50-90% во однос на набавната
вредност на опремата.
Член 9
Освен во случаите кога на датумот на процената можат да се идентификуваат исти еквиваленти средства на
пазарот, во сите останати случаи неопходно е да се изврши соодветен избор на метод за процена (еден или повеќе), кои ќе се применат при вреднување на опремата.
При изборот на методот/методите треба да се има
предвид нивната соодветност и сигурност, како и крутоста на потребните влезни податоци на кои се заснова
примената на соодветните методи.
Изборот на методот на процена, односно образложение за примена на определен метод/методи на процена, треба да се елаборира во извештајот за процена.
Од примарниот метод на процена може да се изведе
и примени секундарен метод на процена, но само доколку со примарниот метод можат да се извлечат влезни податоци за примена на секундарниот метод.
Член 10
Во случај кога постојат информации за цените на
трансакции на исти или слични средства односно опрема што се случиле во период близок до времето на процената, треба да се применува методот на директна пазарна споредба.
Доколку методот од став 1 на овој член не може да
се примени затоа што не постои информација за цените
или затоа што средството односно опрема е единствено или има карактеристики кои го прават да биде значајно различно од другите средства и опрема, ќе се
примени методот на трошоци на замена.
Под “значајно различно“, од став 2 на овој член се подразбира дека средството односно опремата според своите карактеристики не може во целост да се спореди со
друг пазарен еквивалент, односно има свои специфични
карактеристики или агрегатни карактеристики кои не можат да се сретнат кај друг пазарен еквивалент.
Член 11
При процена на опремата може да се применат повеќе од еден метод.
Кога се презема активност за процена на вредноста
на опремата, проценителот треба да процени кој метод
би бил најсоодветен за процена во дадениот случај, зависно од целта на процената.
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Член 12
Во случаите кога проценителот треба да ја процени
опремата заедно (агрегирано) со некое друго средство
односно опрема, тогаш проценителот треба јасно да наведе во извештајот за процена дали средството односно
опремата е проценувано самостојно или агрегирано со
некое друго средство, односно опрема.
Во случајот од став 1 на овој член, ако процената е
извршена на агрегирана основа, проценителот треба да
објасни кои се средствата кои се проценувани заедно и
кои се причините за тоа.
III.1. Метод на директна пазарна споредба
Член 13
Методот на директна пазарна споредба, е метод
според кој вредноста на воената опрема се проценува
на начин што средството односно опремата што се проценува се споредува со постигната цена во некоја пазарна активност, односно трансакција која се случила
во период близок на времето на процената, за исто или
слично средство.
Согласно методот на директна пазарна споредба,
средството односно опремата што се проценува, непосредно се споредува со слични средства односно опрема што се продале или што се нудат на пазарот или се
применува коефициент на процена.
Коефициентот на процена од став 2 на овој член, се
применува кога се вршат определени прилагодувања
кои ги рефлектираат различните карактеристики на
средството односно опремата што се продале или што
се понудени за продажба, од оние што се проценуваат.
Член 14
Информациите потребни за примена на методот на
директна пазарна споредба се:
- цените или ценовните коефициенти кои се однесуваат на неодамнешна продажба на исти или слични
средства односно опрема и
- прилагодувања кои што треба да се направат за да
ги одразат различните карактеристики на средството
односно опремата кои се продале или што се понудени
за продажба од оние што се проценуваат, ако има потреба за тоа.
III.2. Трошковен метод
Член 15
Трошковниот метод или методот на трошоци за замена се состои од определување на вредноста на опремата, преку пресметка на трошоците за замена на
средството со друго средство со слични или идентични
капацитети.
Поради годините на старост или амортизираност се
прават корекции на степенот на амортизираност.
Член 16
За примена на трошковниот метод потребно е да се
идентификува пазарна цена за средството односно
опремата што се заменува и да се определат трошоците
за развој и креирање на слично средство односно опрема.
Член 17
Потребните податоци и информации за примена на
трошковниот метод ги вклучуваат некои од следните
фактори:
- трошокот за развој или купување на идентично
средство односно опрема со еднакви капацитети и перформанси,

- трошокот за развој или купување на слично средство односно опрема со еднакви капацитети и перформанси и
- разлика во цените меѓу новото, исто или слично
средство односно опрема (еквивалент) и вредноста на
средството и опремата што треба да се замени, а проценета вредност е онаа што се постигнува со актот на
трансакцијата.
Во случај на развој или купување на слично средство или опрема со еднакви капацитети и перформанси,
потребно е да се направат корекции, односно прилагодување во вредноста за износот на соодветната амортизација.
IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНА
Член 18
Извештајот за процена треба да ги содржи следните
информации:
- име и презиме на проценителот и лиценца за неговата компетентност, при што доколку во процената е
користена помош од други релевантни лица, друга експертиза и сл., зависно од обемот и сложеноста на задачата, тогаш тоа посебно се образложува од аспект на
обемот и природата на таквиот ангажман,
- назив на клиентот (нарачател на процената), како
и евентуални други корисници,
- цел на процената,
- идентификација на средството односно опрематапредмет на процена, при што доколку средството односно опремата-предмет на процена се користи во комбинација со други видови средства, се појаснува дали
таквите средства се вклучени или исклучени,
- основа на утврдување на вредноста, при што основата за утврдување на вредноста претставува извештај
за основните претпоставки за процена на вредноста на
средството односно опремата и зависи од целта на процената. Основа на вредноста се утврдува во три основни категории:
1. Процена на вредноста, односно утврдување на
цената што ќе се постигне за средството или опремата
во хипотетичка размена на слободен и отворен пазар
или за т.н. “пазарна вредност“.
2. Процена на користа што определен субјект ја
ужива од поседување на определено средство, како и
специфичната вредност на средството кое е во сопственост на еден субјект, но може да нема никаква вредност за другите пазарни учесници, односно за утврдување на инвестициската и специфичната вредност на
средството односно опремата.
3. Определување на разумна или “објективна цена“
која може да биде договорена меѓу две специфични
страни за размена на тоа средство односно опрема. Во
овој случај, средството не е неопходно да е пазарно
експонирано, туку е сосема доволно цената да ги рефлектира предностите и слабостите од поседување на
средството за договорните страни, а не за пазарот земен во целина,
- датум на процена,
- обем на анализата со наведување на целокупната
документација која е на располагање за спроведување
на анализите, пресметките истражувањата, евентуални
истражувања со користење на прашалници, како и сите
ограничувања со кои се соочува проценителот во текот
на процената,
- извори на информации со наведување на природата и изворите на секоја информација поврзана со процесот на процена, независно од тоа дали се располага
со соодветна верификација на таквите информации,
- претпоставки на кои заснова процената и
- ограничувања за објавување,
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Ако е неопходно или пожелно да се ограничи користењето на процената и на податоците поврзани со неа,
тоа треба јасно да се наведе,
- изјава на проценителот дека процената е извршена
според законски усвоената методологија и дека истата
е направена професионално и непристрасно,
- избор на методи на процена со образложение за
применетиот методолошки пристап,
- проценета вредност и валута во која се врши процената и
- изјава на нарачателот на процената или давателот
на информации дека дадените податоци и информации
се точни и веродостојни и одговараат на фактичката
состојба.
Член 19
Извештајот за процена се составува во три еднообразни оригинални примероци, од кои два за нарачателот и еден за изготвувачот на процената.
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 20
Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.01-1930/4
27 март 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Фатмир Бесими,с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1292.
Врз основа на член 67 став 1 точка 3 од Законот за
гранична контрола („Службен весник на Република
Македонија“ бр.171/10) министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ШТЕМБИЛОТ
ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА НЕГОВОТО
ВТИСНУВАЊЕ И УПОТРЕБА∗
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на штембилот за влез и излез во Република Македонија и начинот и постапката на неговото втиснување и употреба.
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ШТЕМБИЛОТ ЗА
ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Штембил за влез во Република Македонија
Член 2
Штембилот за влез во Република Македонија (во
натамошниот текст: штембилот за влез) има форма на
правоаголник со димензии 43x30 mm.
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (E3)
бр.562/2006 на Европскиот парламент и на Советот од 15 март
2006 година, за основање на Кодекс на Заедницата за правила со
кои се регулира движењето на луѓето преку границите (Шенгенски граничен кодекс), CELEX број 32006R0562 и Регулативата
(ЕЗ) бр.296/2008 од 11.03.2008 година, за дополнување на Регулативата бр.562/2006 за основање на Кодекс на Заедницата за правилата со кои се регулира движењето на луѓето преку границите
(Шенгески граничен кодекс), CELEX број 32008R0296.

Во горниот лев агол на правоаголникот од штембилот за влез е втиснат круг со дијаметар од 6.3 mm во
кој се наоѓа националната ознака МК. Во горниот десен агол е втиснат правоаголник со димензии 17 x 6.2
mm во кој се наоѓа цртеж на авион, автомобил, брод
или локомотива, во зависност од видот на граничниот
премин. На средината на правоаголникот, во централниот дел од плочката на штембилот има нумератор со
променливи бројки со кој се означува денот, месецот и
годината и нумератор со променливи броеви од 00 до
99, со кој се означува безбедносниот код на штембилот. Во долниот лев агол втиснат е правоаголник во кој
има стрелка кон десно. Во долниот дeл на правоаголникот, на средина е втиснат називот на граничниот
премин, на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а под тоа е втиснат бројот на штембилот кој е составен од една голема буква испишана на македонски
јазик и неговото кирилско писмо и три бројки.
Дршката, водилката, осовината и телото со рамката
на нумераторот на штембилoт се изработени од метал,
а плочката со натпис е изработена од месинг.
2.Штембил за излез од Република Македонија
Член 3
Штембилот за излез од Република Македонија (во
натамошниот текст: штембил за излез) е со иста форма
и содржина, како и штембилот за влез од член 2 од овој
правилник, со заоблени агли и со стрелка кон лево.
III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВТИСНУВАЊЕ И
УПОТРЕБА НА ШТЕМБИЛОТ ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 4
Полицискиот службеник при извршување на граничните проверки втиснува штембил за влез, односно
штембил за излез особено при влез или излез на државјаните на трети земји, и тоа во:
- патниот документот кој содржи важечка виза кој
му овозможува на државјанинот на трета земја да ја
премине државната граница;
- патниот документ кој содржи виза издадена на
граничен премин со кој му се овозможува на државјанинот на трета земја да ја премине државната граница;
- патниот документот кој му овозможува на државјанинот на трета земја да ја премине границата, без да
му биде издадена виза.
Полицискиот службеник при извршување на граничните проверки втиснува штембил за влез, односно
штембил за излез во патниот документ на државјанин
на трета земја и во случај на попуштање во режимот на
граничните проверки.
По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, во случајот утврден во член 18 став 3 од Законот за гранична
контрола, штембилот за влез и штембилот за излез се
втиснуваат на посебен лист.
Листот од ставот 3 на овој член содржи податоци за
името и презимето на носителот на патниот документ и
бројот на патниот документ и се изработува во два
примерока, од кои еден му се дава на државјанинот на
трета земја, а другиот останува во полициската станица, односно полициското одделение за гранични проверки.
Член 5
Полицискиот службеник, секогаш кога тоа е можно, при извршувањето на граничните проверки, го известува државјанинот на трета земја за обврската да
втисне штембил за влез, односно штембил за излез во
неговиот патен документ.
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Полицискиот службеник го известува државјанинот
на трета земја за обврската од ставот 1 на овој член и
во случај на попуштање во режимот на граничните
проверки.
Член 6
Во патниот документ на државјанин на трета земја
кој за да оствари влез на територијата на Република
Македонија треба да поседува виза, штембилот за влез,
односно штембилот за излез, кога е тоа можно се втиснува на ивицата на визата, за да не се оштети валидноста на ознаките на визата или безбедносните ознаки на
визата – налепницата.
Во случај кога треба да се втиснат повеќе штембили, (на пример: кога државјанинот на трета земја поседува виза со која може да оствари повеќекратен влез
односно излез од Република Македонија), штембилот
за влез, односно штембилот за излез се втиснуваат на
страницата од патниот документ која се наоѓа спроти
страницата на која е прилепена визата. Ако таа страница не може да се употреби, штембилот за влез, односно
штембилот за излез се втиснуваат на следната слободна страница од патниот документ.
Штембилот за влез, односно штембилот за излез не
се втиснува на првата страница односно на машински
читливиот дел од патниот документ, како и врз претходно втиснати штембили.
Член 7
Штембилот за влез, односно штембилот за излез се
втиснува во патниот документ така што правоаголникот на штембилот да биде во хоризонтална положба.
Штембилите од ставот 1 на овој член се втиснуваат
по хронолошки редослед.
Во патниот документ штембилот за излез се втиснува во близина на штембилот за влез.
Член 8
Штембилот за влез и штембилот за излез се втиснуваат со црно мастило.
Член 9
Штембилот за влез, односно штембилот за излез се
втиснува во патниот документ на државјаните на трета
земја чиј член на семејство е жител на Европската унија но немаат дозвола за престој согласно прописите за
странци.
Член 10
Штембилот за влез, односно штембилот за излез се
втиснува во патниот документ на државјаните на трети
земји кои го уживаат правото на Заедницата за слободно движење но немаат дозвола за престој согласно прописите за странци.
Член 11
Во случај кога на граничниот премин се одбива
влез на странец, полицискиот службеник втиснува
штембил за влез во патниот документ на странецот,
при што истиот се прецртува во вид на крст со неизбришлива црнo мастило, а на десната страна се внесува
една од следните буква или буква испишани на основното латинско писмо:
- /A/ нема валиден патен документ,
- /B/ има лажен, фалсификуван или преправен патен документ,
- /C/ нема валидна виза или дозвола за престој,
- /D/ има лажна, фалсификувана или преправена
виза или дозвола за престој,
- /E/ нема документи што ја оправдуваат целта и
околностите на предвидениот престој во Република
Македонија,
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- /F/ веќе престојувал три месеци во текот на шест
месечен период на територијата на Република Македонија,
- /G/ нема доволно средства за издржување како за
периодот на престојот, така и за враќање во државата
од која доаѓа или за патување во трета држава во која е
сигурно дека ќе биде прифатен, или не е во можност
законски да се стекне со тие средства,
- /H/ лица кои се предмет на предупредување со
цел забрана за влез во националниот информатички систем,
- /I/ претставува опасност за јавниот ред, националната безбедност, јавното здравје или за меѓународните
односи на Република Македонија со други држави.
Член 12
Во случај кога штембилот за влез, односно штембилот за излез, кој веќе бил втиснат треба да се поништи,
истиот се прецртува со две паралелни линии врз горниот лев агол од штембилот.
Член 13
Штембилите за влез и штембилите за излез кои се
дадени на употреба на полициските станици, односно
полициските одделенија за гранични проверки, се примопредаваат помеѓу раководителите на смена во полициската станица, односно полициското одделение за
гранични проверки, при секоја промена на смена.
Примопредавањето од ставот 1 на овој член се евидентира во записник кој содржи податоци за бројот на
предадени и примени штембили и состојбата во која се
наоѓаат штембилите.
Записникот од ставот 2 на овој член го потпишуваат раководителот на смена што ги предава и раководителот на смена што ги прима штембилите за влез и
штембилите за излез.
Член 14
Раководителот на смена во полициската станица,
односно полициското одделение за гранични проверки
ги задолжува полициските службеници за гранични
проверки со штембил за влез или со штембил за излез,
во зависност од дневниот распоред за работа на полициските службеници за гранични проверки во определената смена.
Полициските службеници од ставот 1 на овој член,
при примање и предавање на штембилот за влез или
штембилот за излез, врши негово евидентирање на посебен лист, со втиснување отисок од штембилот.
Листот од ставот 2 на овој член содржи податоци за
името и презимето на полицискиот службеник, време
на примање, односно предавање на штембилот, како и
потпис на полицискиот службеник кој го прима, односно предава штембилот.
Потписот од ставот 3 на овој член се става покрај
втиснатиот оттисок од штембилот, при негово примање, односно предавање.
Примањето, односно предавањето на штембилите
од овој член го потврдува раководителот на смена, со
ставање на потпис до потписот на полицискиот службеник.
Член 15
Полициските службеници од полициската станица,
односно полициското одделение за гранични проверки
по примањето на штембилот за влез, односно штембилот за излез, го подесуваат безбедносниот код на штембилот, согласно прописите за гранична контрола.
Полициските службеници од ставот 1 на овој член
можат да го употребуваат штембилот само со однапред
определениот безбедносен код.
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Безбедносниот код на штембилот се менува во редовни месечни периоди кои не можат да бидат подолги
од еден месец.
Член 16
Во текот на смената во полициската станица, односно полициското одделение за гранични проверки,
раководителот на смена може во секое време, по сопствена иницијатива, или по наредба на командирот да
врши промена на штембилите и презадолжување на полициските службеници со друг штембил, согласно
одредбите на овој правилник.
Член 17
Увид во листот од членот 14 став 2 од овој правилник можат да вршат командирот, помошникот на командир, раководителот на смена и полициските службеници овластени да вршат контрола и надзор над работата на полициската станица, односно полициското
одделение за гранични проверки.
Член 18
Во случај кога штембилите за влез и штембилите за
излез не се употребуваат, истите се чуваат во заклучена метална каса, за чија безбедност е одоговорен раководителот на смена.
Пристап до штембилите од ставот 1 на овој член
може да имаат командирот, помошникот командир или
раководителот на смена.
Член 19
Во случај штембилот за влез, односно штембилот за
излез да бидат украдени, изгубени или исчезнати, раководителот на смена, или во негово отсуство дежурниот
во полициската станица, односно во полициското одделение за гранични проверки веднаш писмено го известува Секторот за гранични работи и миграции во Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи.
IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 20
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на штембилот за влез и излез во Република Македонија и начинот и постапката на неговото втиснување
и употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/10).
Член 21
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12.1-16546/1
14 март 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
1293.
Врз основа на член 120 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,
17/11 и 51/11), министерот за образование и наука донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО (ВО МАТЕРИЈАЛНА И ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА) И СОДРЖИНА
НА МАТИЧНАТА КНИГА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ И ГЛАВНАТА КНИГА НА ДИПЛОМИРАНИ
СТУДЕНТИ
Член 1
Во Правилникот за формата и начинот на водењето
(во материјална и електронска форма) и содржина на
матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти („Службен весник на Република Македонија" бр. 67/11 и 3/12), во член 14 во
ставот 5 зборовите: „лекарска белешка„ се заменуваат
со зборовите: „отпусна листа, односно отпусно писмо
од болничко лекување за периодот за времетраење на
терминот за запишување“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2626/3
28 март 2012 година
Скопје

Министер,
м-р Панче Кралев, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1294.
Врз основа на член 7-а став 3 од Законот за превоз
на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.
92/07, 161/09, 17/11 и 54/11), министерот за транспорт
и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ
СООБРАЌАЈ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни
материи во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр 126/10) во член 2 по ставот 4
се додава нов став 5 кој гласи:
“Содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни материи и содржината на прилогот кој е составен дел на одобрението се отпечатени
на македонски и англиски јазик.“
Ставот 5 станува став 6.
Член 2
Образецот се заменува со нов образец кој е даден
во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-7321/1
23 март 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1295.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за

став 2 од Законот за девизното работење („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01,
103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член
14 став 8 од Законот за девизно работење („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/2001, 49/2001,

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ
РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ

103/2001, 51/2003, 81/2008, 24/2011 и 135/2011), Сове-

БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ

тот на Народната банка на Република Македонија, до-

СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО

несе
I. Во Одлуката за начинот и условите под кои резиОДЛУКА

дентите коишто не се овластени банки, можат да отво-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

раат и да имаат сметки во странство („Службен весник

ЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-

на Република Македонија“ бр. 165/11) се вршат след-

НОСТ И ФИНАНСИСКИТЕ ДЕРИВАТИВИ ВО

ниве изменувања и дополнувања:

КОИ МОЖЕ ДА ВЛОЖУВА ОВЛАСТЕНА БАНКА
ВО СТРАНСТВО

1. Во глава I, точка 1, ставот 2 се менува и гласи:
„Сметките од став 1 на оваа точка се отвораат:
- кај странски банки како трансакциски сметки (во

I. Во Одлуката за определување на видот на хартиите од вредност и финансиските деривативи во кои може да вложува овластена банка во странство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 163/2008), се вршат следниве измени:
1. Во точката 3 ставот 2 се брише.
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 31.1.2013 година.

натамошниот текст: сметки);
- кај небанкарски странски организации како евиденциски сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти (во натамошниот
текст: евиденциски сметки) и
- кај странски електронски сервиси за платежни
трансакции.“
2. Во насловот на глава II, се додаваат зборовите:
„И КАЈ СТРАНСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ“.
3. Во глава II, точката 2 се менува и гласи:
„Резиденти коишто можат слободно да отвораат и
да имаат сметки кај странски банки се:

О.бр. 02-15/III-2/2012
29 март 2012 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
__________

1296.
Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 23

- дипломатски, конзуларни и други претставништва
на Република Македонија во странство коишто се финансираат од Буџетот на Република Македонија;
- физички лица со постојано место на живеење во
Република Македонија, коишто привремено престојуваат во странство, за време на нивниот престој во
странство.
Привремениот престој во странство се докажува со
важечки документ за престој.
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смета визата евидентирана на патната исправа, туку

- физички лица со постојано место на живеење во
Република Македонија коишто во странство се стекна-

тоа треба да биде друг документ издаден од надлежен

ле со право на: лична пензија, пензија од починат бра-

орган во државата со којшто се регулира престојот во

чен другар, социјална помош, детски додаток, школарина на дете поради починат родител и премија/штета

За важечки документ за престој во странство не се

таа земја.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата од којашто е издаден важечкиот документ за престој и може да се користи само за трансфер на прилив од странство;
- физички лица со постојано место на живеење во
Република Македонија, коишто привремено престојуваат во странство подолго од шест месеци, за време на
нивниот престој во странство.
Привремениот престој во странство се докажува со
важечки документ за престој во траење подолго од
шест месеци.
За важечки документ за престој во странство не се
смета визата евидентирана на патната исправа, туку
тоа треба да биде друг документ издаден од надлежен
орган во државата со којшто се регулира престојот во
таа земја.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата од којашто е издаден важечкиот документ за престој;
- физички лица со постојано место на живеење во
Република Македонија, коишто привремено престојуваат во странство, за време на нивниот престој во
странство, а имаат важечки документ за работа.
Под важечки документ за работа се подразбира договор за работа склучен со странски работодавач или
друг документ за вработување издаден од надлежен орган на странската држава, во коишто е наведен периодот на кој се однесуваат.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата каде што е седиштето на
странскиот работодавач или каде што е седиштето на
надлежниот орган којшто го издал документот за вработување и може да се користи само за трансфер на
прилив од странство;
- странски физички лица кои привремено престојуваат во Република Македонија.
Привремениот престој во Република Македонија се
докажува врз основа на важечка виза за престој или важечка работна виза во траење од најмалку шест месеци;

од осигурување на животот. Стекнатото право се докажува со соодветна документација издадена од надлежниот орган во странство, а за исплата на премија/штета
од осигурување на животот и доказ дека договорот за
осигурување на животот не е склучен во спротивност
со прописите во Република Македонија (доказ дека физичкото лице во моментот на склучувањето на договорот имало статус на нерезидент).
Сметката кај странската банка од алинејата 6 на
оваа точка може да се отвори во земјата каде што се
стекнати правата и може да се користи само за прилив
врз основа на наведените стекнати права.“
4. Во глава II, по точката 2, се додава нова точка 3
којашто гласи:
„3. Резидентите, правни и физички лица, можат
слободно да отвораат и да имаат кориснички сметки
кај странски електронски сервиси за платежни трансакции само заради комерцијални цели, односно за купување/продавање стоки и услуги по електронски пат.
Вкупната висина на средствата што може да се
трансферира на корисничките сметки во странските
електронски сервиси за платежни трансакции е до
2.500,00 евра месечно, по лице.
Народната банка на Република Македонија ќе ги
извести овластените банки за глобалните електронски
сервиси за платежни трансакции каде што резидентите,
правни и физички лица, ќе можат да отвораат кориснички сметки.“
5. Точките: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од
оваа одлука стануваат точки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 и 15.
6. Во глава II, во точка 7, којашто станува точка 8,
по зборовите „алинеја 2“ се додаваат зборовите: „3 и
4“, а зборовите „алинеја 4“ се заменуваат со зборовите
„алинеја 6“.
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр. 02-15/III-3/2012
29 март 2012 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

5 април 2012

Бр. 46 - Стр. 109

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1297.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12), постапувајќи
по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за издавање
на привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произ-

- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 957.000 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
4.4.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 1“
со планирана моќност од 750,2 kW и со локација на КП
бр.1024/1 КО Суводол, Општина Демир Хисар, треба
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став
2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член

ведена од обновливи извори на енергија, на седницата

10 од Правилникот за повластени производители на

одржана на ден 4.4.2012 година, донесе

електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

РЕ ШЕНИЕ

18/12).

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

Регулаторната комисија за енергетика на Република

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

Македонија за секоја статусна промена и/или промена

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение,

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услу-

согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-

ги, производство и промет со електрична енергија АБ

водители на електрична енергија од обновливи извори

СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Цар

на енергија („Службен весник на Република Македони-

Самоил бр. 29, Битола, му се издава решение за стекну-

ја“ бр.18/12).

вање на привремен статус на повластен производител

6. Со денот на влегување во сила на ова решение,

на електрична енергија произведена од обновливи из-

Регулаторната комисија за енергетика на Република

вори на енергија за фотонапонската електроцентрала

Македонија го впишува носителот на ова решение и

„АБ СОЛАР 1“ со планирана моќност од 750,2 kW и со

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

локација на КП бр.1024/1 КО Суводол, Општина Де-

водители.

мир Хисар.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

2. Податоци за носителот на решението:

лика Македонија го доставува ова решение до барате-

- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и

лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и

мало услуги, производство и промет со електрична

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седи-

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

ште на ул. Цар Самоил бр. 29, Битола
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-32
- назив на електроцентралата: АБ СОЛАР 1

га неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр.1024/1 КО Суводол, Општина Демир Хисар
- планирана моќност на електроцентралата: 750,2
kW (2420 модули со моќност на модули од 310 W)

УП1 бр. 08-54/12

Претседател,

4 април 2012 година

Димитар Петров, с.р.

Скопје

Стр. 110 - Бр. 46
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

1298.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македо-

штена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
4.4.2013 година

нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-

3. Фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 2“

кот за повластени производители на електрична енер-

со планирана моќност од 949,84 kW и со локација на

гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-

КП бр.1024/2 КО Суводол, Општина Демир Хисар, тре-

ник на Република Македонија“ бр.18/12), постапувајќи

ба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во

по барањето на Друштвото за трговија на големо и ма-

став 2 на ова решение.

ло услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за издавање
на привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 4.4.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА

4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член
10 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/12).

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

Регулаторната комисија за енергетика на Република

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услу-

понската електроцентрала, наведени во ова решение,

ги, производство и промет со електрична енергија АБ

согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-

СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Цар

водители на електрична енергија од обновливи извори

Самоил бр. 29, Битола, му се издава решение за стекну-

на енергија („Службен весник на Република Македони-

вање на привремен статус на повластен производител

ја“ бр.18/12).

на електрична енергија произведена од обновливи из-

6. Со денот на влегување во сила на ова решение,

вори на енергија за фотонапонската електроцентрала

Регулаторната комисија за енергетика на Република

„АБ СОЛАР 2“ со планирана моќност од 949,84 kW и
со локација на КП бр.1024/2 КО Суводол, Општина Демир Хисар.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и
мало услуги, производство и промет со електрична
енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Цар Самоил бр. 29, Битола
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-33
- назив на електроцентралата: АБ СОЛАР 2
- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр.1024/2 КО Суводол, Општина Демир Хисар

Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

- планирана моќност на електроцентралата: 949,84
kW (3064 модули со моќност на модули од 310 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.220.000 kWh

УП1 бр. 08-55/12
4 април 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5 април 2012

Бр. 46 - Стр. 111

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1299.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 1 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на
РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010,
97/2011 и 13/2012), а во согласност со член 31 став 3 и
член 64 од истиот Закон и Заклучокот на Советот,
бр.02-1071/25 од 27.3.2012 година, на првото продолжение на 5-та седница одржано на 21.3.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ СКОПЈЕ, БР. 07-3468/1 ОД 26.11.2008
ГОДИНА
1. СЕ ОДЗЕМА ДОЗВОЛАТА за вршење на радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво
„БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје, бр.07-3468/1 од
26.11.2008 година.
Дозволата за вршење на радиодифузна дејност, од
став 1 од оваа точка, се одзема поради тоа што имателот на дозволата не започна со вршење на дејноста во
рокот утврден во дозволата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА ТРД „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје, да ги плати доспеаните, неплатени годишни надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна
дејност и тоа:
- износ од 3.632.210,00 денари по Фактура бр.
152/2010 од 16.11.2010 година и
- износ од 3.595.710,00 денари по Фактура бр.
146/2011 од 15.08.2011 година или вкупен износ од
7.227.920,00 денари, веднаш, а најдоцна во рок од 8
(осум) дена по приемот на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во „Службен весник на РМ”.
О б р а з л о ж е н и е
Врз основа на Одлуката на Советот, бр.02-2595/1 од
19.8.2008 година („Сл.весник на РМ“ бр.104/2008), на
Трговското радиодифузно друштво „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје, му беше доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност - за сателитско емитување
на телевизиски програмски сервис од специјализиран
формат со забавна функција, на македонски јазик со
опфат на гледаност на целото подрачје на Република
Македонија, бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година.

Во точка VI. од Одлуката на Советот, бр.02-2595/1
од 19.8.2008 година („Сл.весник на РМ“ бр.104/2008),
врз основа која му беше доделена дозвола за вршење
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно
друштво „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје, беше
утврдено дека трговското радиодифузно друштво мора
да отпочне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 1 (една) година од денот на издавањето
на дозволата (15.8.2008 година), односно најдоцна од
15.8.2009 година.
ТРД „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје, со допис
бр.03-3822/7 од 5.12.2011-та година, го извести Советот дека програмскиот сервис на овој радиодифузер сеуште не се емитува преку сателит. Со оглед на ова, како и фактот дека до денот на донесувањето на оваа одлука ТРД „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје, не започна со вршење на дејноста во рокот утврден во дозволата – најдоцна од 15.8.2009-та година, а имајќи ја во
предвид одредбата содржана во 63 став 1, алинеја 1 од
Законот за радиодиуфузната дејност („Службен весник
на РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010,
97/2011 и 13/2012), согласно која Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако имателот на истата не започне со вршење на дејноста во рокот утврден во дозволата,
Советот констатираше дека се исполнети законските
претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година на
ТРД „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје.
На име годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност ТРД „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“
ДООЕЛ Скопје, има доспеани, а неплатени надоместоци во износи од: 3.632.210,00 денари по Фактура бр.
152/2010 од 16.11.2010, и износ од 3.595.710,00 денари
по Фактура бр.146/2011 од 15.08.2011, или вкупен доспеан, а неплатен износ од 7.227.920,00 денари. Со оглед на ваквата фактичка состојба, а согласно Заклучокот на Советот, бр.02-1071/25 од 27.3.2012 година, радиодифузерот се задолжи да ги плати доспеаните годишни надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 7.227.920,00 денари,
веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот
на оваа одлука.
Следствено на сето погоре наведено, а врз основа
на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја
1 од Законот за радиодифузната дејност („Службен
весник на РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010,
145/2010, 97/2011 и 13/2012), како и во согласност со
член 31 став 3 и член 64 од истиот Закон и Заклучокот
на Советот, бр.02-1071/25 од 27.3.2012 година, Советот
за радиодифузија на РМ на првото продолжение на 5та седница одржано на 21.3.2012 година донесе одлука
како во диспозитивот.

Стр. 112 - Бр. 46

5 април 2012

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво „БМ ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена
од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба
до надлежен суд.
Бр. 07-91
2 април 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р Зоран Стефаноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
1300.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02,
46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12 година),
Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2012 година, во однос на месец јануари 2012 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец февруари
2012 година, во однос на месец јануари 2012 година, за
работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува
0,25%.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.
__________

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1301.
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002,
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007,
159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика, го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
МАРТ 2012 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-март 2012 година, во однос
на просечните цени на мало во 2011 година, е повисок
за 2,5%.
Директор,
м-р Благица Новковска, с.р.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р 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.
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