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седница, одржана на 17.4.2013 година, Конкурсот за за-
пишување на студии од втор циклус на Државниот
универзитет во Тетово во академската 2013/2014 годи-
на утврден врз основа на Одлуката на Ректорската
управа на Државниот универзитет во Тетово бр. 02-
106511 донесена на седницата, одржана на 21.2.2013 го-
дина, Конкурсот за запишување на студии од втор цик-
лус на Универзитетот .Гоце Делчев" во Штип во ака-
демската 2013/2014 година, утврден врз основа на Од-
луката на Ректорската управа на Универзитетот .Гоце
Делчев" во Штип, бр. 0901-239/2 донесена на 84-та
седница, одржана на 25.2.2013 година и Конкурсот за
запишување на студии од втор циклус на Универзите-
тот за информатички науки и технологии "Св. Апостол
Павле" во Охрид во академската 2013/2014 година,
утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа
на Универзитетот за информатички науки и техноло-
гии "Св. Апостол Павле" во Охрид, бр. 02-507/5 доне-
сена на 17-та седница, одржана на 23.4.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Служб~н весник на Репуб-
лика Македонија".

Бр. 41-405211
16јуни 2013 година

Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2071.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03,55/05,37/06, 115/07,
19108, 82/08, 10110, 51111 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 го-
дина, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИ-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА
МЕѓУРЕСОРСКА ГРУПА ЗА КРЕИРАЊЕ НА
МИГРАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

1. Во Решението за именување на раководител, чле-
нови и заменици членови на меѓуресорска група за кре-
ирање на миграционата политика на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 109/08 и 58113) во точката 1 точката се заменува со
запирка и се додаваат зборовите "а за заменик раково-
дител се именува Дејан Герасимовски - претставник од
Канцеларијата на претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија. "

2. Во точка 2 во алинејата 5 зборовите "Стојан Тра-
јанов, од Министерството за труд и социјална поли-
тика" се заменуваат со зборовите .Јованчо Аспровски,
од Министерство за внатрешни работи".

Во алинејата 1О зборовите .Благица Новковска, од I

Државен завод за статистика" се заменуваат со зборо-
.вите .Весна Лукановска, од Министерство за внатреш-
ни работи".

Во алинејата 11 зборовите .Линдита Ќазими" се за-
менуваат со зборовите, .Наташа Јаневска".

По алинејата 13 се додава нова алинеја 14, која
гласи:

-"Виолета Крстева, од Државен завод за статис-
тика". .

Во точка 3 во алинејата 1 зборовите "Венко Јошев-
ски" се заменуваат со зборовите .Алберто Гучев".

Во алинејата 4 зборовите .Наце Стојковски" се за-
менуваат со зборовите "Филип Ѓоршев".

Во алинејата 11 зборовите "Славка Атанасова" се
заменуваат со зборовите .Дијана Крстевска".

Во алинејата 12 зборовите .Драган Ристовски, од
Министерство за надворешни работи" се заменуваат со
зборовите .Драган Ристовски, -од Министерството за
правда - Управа за водење на матичните книги".

Во алинејата 13 зборовите "Ѕвездана Тортевска" се
заменуваат со зборовите .Анастасија Трајковска" .

3. Точката 4 се менува и гласи:
,,4. Во работата на Меѓуресорската група може да

земат учество и други претставници од ИОМ - Меѓу-
народна организација за миграции, од Канцеларијата
на УНФПА - Фонд за население на Обединети нации
во Македонија како и од ИЦМПД - Меѓународен цен-
тар за развој на миграционата политика. "

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".

Бр.41-419511
l1јуни2013 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2072.

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за проце-
на ("Службен весник на Република Македонија"
бр.115110, 158111, 185111 и 64112), министерот за еко-
номија донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРА-
ДАТА ЗА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА И НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за

пресметување на наградата за извршената работа и на-
доместокот за реално потребните трошоци за следните
области на процена и тоа:

- трговско друштво, јавно претпријатие и други
правни лица;

- подвижни предмети;
- машини и опрема и
- индустриска сопственост.

Член 2
Вредност на предметот на процена која прелими-

нарно се користи за формирање на висината на награ-
дата за процена претставува книговодствената вред-
ност или прелиминарно утврдена вредност врз основа
на пазарно споредливи еквиваленти,

Член 3
Вкупниот износ на наградата може да изнесува нај-

многу до 10% од вредноста на предметот што се проце-
нува.



/

20 јуни 2013 r.JL1rJ;A~---т.:-~~~-;IKaМаке,llОВlја
Бр. 88 - Стр. 15

Наградата на извршената процена по основ на вред- Вкупниот износ на наградата се формира така што
носта на предметот што се проценува се определува на ,наградата определена во член 3 од овој правилник, се
следниот начин и тоа: I зголемува за применетите фактори на сложеност од

член 4 на овој правилник, при што вкупните зголемува-
ња не можат да бидат повеќе од 30% од износот на
наградата определена во член 3 на овој правилник.

Проектирана вредност на пред- Износ на награда во денариметот на процена во денари
~до 300.000 до 6.000
- од 300.001 до 600.000 6001-18.000
-од 600.001 до 1.200.000 18.001-36.000
- од 1.200.001 до 3.000.000 36.001-90.000
-од 3.000.001 до 6.000.000 90.001 - 120.000
-од6.000.001 до 18.000.000 120.001 - 240.000
-од 18.000.001 до 30.000.000 240.001-360.000
-од 30.000.001 до 60.000.000 360.001 - 550.000
-од 60.000.001 до 180.000.000 550.001-950.000
-од 180.000.001 до 300.000.000 950.001- 1.200.000
Над 300.000.000 Не повеќе од 10% од вред-

носта

Член 4
Сложеноста на предметот на процена се определува

врз основа на следните фактори и тоа: примената на
методи на процена, времето потребно за собирање на
податоци и информации и изработка и извештај за из-
вршената процена.

Примена на методот на процена е фактор кој се оп-
ределува со договор помеѓу нарачателот и овластениот
проценувач како методи на процена и тоа:

- со примена на методот на пазарно споредливи ек-
виваленти износот на наградата од член 3 на овој пра-
вилник се зголемува до 5%;

-. со примена на статички метод износот на награда-
та од член 3 на овој правилник се зголемува до 15 %;

- со примена на динамички метод износот на награда-
та од член 3 на овој правилник се зголемува до 20 % и

- 'СО примена на две или повеќе методи од алинеи 1,
2 и 3 на овој став износот на наградата од член 3 на
овој правилник се зголемува до 30 %.

Време потребно за прибирање на податоците и ин-
формациите е фактор кој се определува врз основа на
податоците и документацијата која ја поседува нарача-
телот за предметот на процена, како и достапноста на
податоците потребни за вршење на процената, со чија
примена износот на наградата од член 3 на овој пра-
вилник се зголемува од 5% до 10%. Овој фактор се из-
разува во број на часови или работни денови (еден ра-
ботен ден изнесува осум часа), а може да се користи и
како број на дополнителни проценители кои е потреб-
но да се ангажираат за да се спроведе процената во ра-
зумен рок.

Изработка на извештај за процената е фактор кој се
определува врз основа на времето кое е потребно да се
интегрираат сите податоци кои се добиени од нарача-
телот или од спроведеното истражување, изготвување
на анализа и формирање на вредноста на процената, со
чија примена може да се додадат дополнителни 5% на
наградата од член 3 на овој правилник. Овој фактор се
изразува во број на часови или работни денови (еден
работен ден изнесува осум часа).

Член 5.
Факторите на сложеност од член 4 на овој правил-

ник се пресметуваат во наградата од член 3 на овој пра-
вилник.

Член 6
Материјалните трошоци за вршење на процената

се пресметуваат врз основа на реално направените тро-
шоци во висина до 9.000 денари.

Реално направените трошоци од став 1 на овој член,
за кои проценувачот треба да приложи соодветни дока-
зи се следните:

- патни трошоци направени надвор од седиштето на
проценувачот и .

- трошоци за ноќевање направени надвор од седиш-
тето на проценувачот.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

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

Бр. 15-76815
12јуни 2013 година

Скопје

Минисгер
за економија,

Ваљон Сараќини, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2073.
Врз основа на член 195 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 23/13) министерот за труд и социјална поли-
тика,донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА, КАКО И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА

ЕВИДЕНЦИЈАТА ВО УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

њето на евиденцијата како и содржината и формата на
евиденцијата во установата за деца.

Член 2
Евиденцијата која се води во установите за деца -

детските градинки и центрите за ран детски развој сод-
ржи податоци за: деца, групи, занимални, извршители
(неговател - воспитувач), присутност на децата, прог-
рами и проекти, национална припадност, социјална
структура, капацитетот на установата за деца, бројот на
опфатени децата во установата за деца и објекти во
состав на установата за деца, бројот на вработени спо-
ред работно место, степен на образование и национал-
на припадност и висина на надоместокот на трошоците
за престој во установа за деца што паѓа на товар на ро-
дителот, дневно требовање на прехрамбени продукти
на кујна /централна кујна од магацинот на. установата
за деца.


