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ВОВЕД 

I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за издавање на вредносни бонови - ваучери се предлага издавање на 
вредносни бонови за обезбедување на компјутери за редовните студенти од семејства во 
кои месечни приходи не го надминуваат износот од две просечни месечни нето плати, 
односно 45.344 денари нето приход и кои за прв пат се запишани во трета и четврта  
година на студии на високо образовните установи во Република Македонија, како и за 
студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби запишани во било која 
година на студии  на високо образовните установи во Република Македонија.

Со цел на студентите да им се овозможи полесен  начин да се стекнат со 
компјутери како и тоа да се обезбедат со компјутери во текот на студиската година се 
предлага донесување на законот. Со овој закон се предлага погоре опишаните студенти 
да може да аплицираат за добивање на компјутер доколку се редовно запишани за прв 
пат на студиска година. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предлогот за донесување на законот за издавање на вредносни бонови - ваучери 

се засновува врз следните цели и начела: 
- поттикнување и помагање на научниот и технолошкиот развој на студентите кои 

потекнуваат од семејства во кои вкупните месечни приходи  не го надминуваат износот од 
45.344 денари нето приход 

- помагање на студенти евидентирани како лица со посебни потреби
- директна стимулација (помош) на компаниите кои се дел од ИТ секторот

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

           За спроведување на овој закон се потребни 279.000.000,00 денари средства, кои ќе 
бидат обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ
           За спроведување на овој закон потребни се дополнителни финансиски средства 
од 279.000.000,00 денари обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 
година. 
 
V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон предлагаме согласно 
член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија предлогот на 
законот да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ – ВАУЧЕРИ

 

Член 1
Со овој закон се уредува постапката за издавање и искористувањето на 

вредносните бонови-ваучери кои се користат за набавка на компјутер, за потребите на 
редовните студенти државјани на Република Македонија запишани за прв пат во трета и 
четврта година на прв циклус на студии во учебната 2017/2018 година на високо 
образовните установи во Република Македонија и студентите кои се евидентирани како 
лица со посебни потреби запишани во било која година на студии на високо образовни 
установи во Република Македонија.

 Со вредносен бон-ваучер од став 1 од овој член, се стекнуваат студентите од   
семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 45.344 денари 
нето приход. 

Член 2
Редовни студенти запишани за прв пат во трета и четврта година на прв циклус на 

студии во учебната 2017/2018 година на високо образовните установи во Република 
Македонија во смисла на овој закон се сите редовни студенти, државјани на Република 
Македонија  и се запишани за прв пат во трета и четврта година на прв циклус на студии  
на високо образовните установи.

Студенти кои се евидентирани како лица со посебни потреби во смисла на овој 
закон се сите запишани студенти во било која година на студии на високо образовните 
установи во Република Македонија, а кои се евидентирани како лица со посебни потреби.

Член 3
 Редовниот студент својот статус дека е од семејство во кое вкупните месечни 

приходи не го надминуваат износот од 45.344 денари нето приход го докажува со 
уверение издадено од Управата за јавни приходи  за остварени приходи по разни основи 
за 2016 година (приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни 
права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други 
наградни игри, приходи од самостојна дејност, остварена плата на вработени членови на 
семејството или редовниот студент), за двајцата родители или старатели на студентот 
поединечно и за самиот студент. Уверението се доставува до студентската служба на 
матичниот факултет.

Студентот кој живее со еден родител или без родители истото го докажува со 
фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матична книга на умрените, а 
студентите кои засновале брак и оформиле семејство истото го докажуваат со фотокопија 
од извод од матичната книга на венчани. 

Студентската служба на матичниот факултет, уверенијата заедно со изготвената 
листа за бројот на запишани редовни студенти кои се од семејства во кои вкупните 
месечни приходи не го надминуваат износот од 45.344 денари нето приход и кои се 
запишани за прв пат  во трета и четврта година  на прв циклус на студии во студиската  
2017/2018 година на високо образовните установи и студентите кои се евидентирани како 
лица со посебни потреби запишани во било која година на студии во на високо образовни 
установи во Република Македонија, писмено и електронски ги доставува до 
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Министерството за образование и наука во рок од пет дена од завршување на рокот од 
ставот 4 на овој член за аплицирање на студентите.

 Министерството за информатичко општество и администрација објавува јавен 
повик со кој ги повикува студентите и субјектите од член 9 став (2) од овој закон да 
учествуваат во искористување на вредносните бонови - ваучери. Јавниот повик се 
објавува во најмалку три дневни весници, од кои еден од весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик како и на интернет страница на Министерството за 
информатичко општество и администрација. Јавниот повик не смее да биде пократок од 
15 дена.

Министерството за образование и наука формира меѓуресорска комисија 
составена од единаесет члена и нивни заменици за проверка на документите потребни за 
стекнување со вредносен бон - ваучер, од кои: три члена и нивни заменици од 
Министерството за образование и наука, два члена и нивни заменици од Министерството 
за труд и социјална политика, два члена и нивни заменици од Државниот просветен 
инспекторат, два члена и нивни заменици од Управата за јавни приходи и два члена и 
нивни заменици од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 По прибирањето и проверката на документите од ставот 3 на овој член, 
Министерството за образование и наука изготвува листа на студенти кои можат да 
користат вредносен бон - ваучер и истата ја доставува до претседателот на меѓуресорска 
комисија кој што е номиниран од Министерството за информатичко општество и 
администрација, најдоцна до 5 октомври 2017 година. 

Меѓуресорска комисија од ставот 5 во рок од 30 дена врши проверка на 
доставената документација и изготвува ранг листа на студенти кои се стекнуваат со  
вредносен бон - ваучер и ранг листата се доставува до Министерството за информатичко 
општество и администрација.

Член 4
 Вредносните бонови-ваучери се издаваат во номинална вредност од 18.600 

денари.  

Член 5
Средствата за издавање на вредносните бонови-ваучери се обезбедени од 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година.

Член 6
Вредносни бонови-ваучери се издаваат во материјализирана форма и гласат на 

доносител.    
    Член 7

Дизајнот и печатењето на вредносните бонови-ваучери согласно Законот за 
јавните набавки гo врши Министерството за информатичко општество и администрација. 

Министерството за информатичко општество и администрација води евиденција 
за издадените ваучери, и по доставената ранг листа врши доставување на ваучерите до 
високо образовните установи во Република Македонија и ја спроведува постапката по 
издадените  вредносни бонови-ваучери.

Член 8
За евиденција и идентификација на корисникот на  вредносниот бон - ваучерот 

Министерството за информатичко општество и администрација обезбедува веб 
апликација согласно  Законот за јавните набавки. 
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  Член 9
Вредносните бонови-ваучери се со еднократна употреба и се употребуваат како 

учество за купување на компјутер (десктоп компјутер, лаптоп или таблет).
Вредносните бонови-ваучери се употребуваат за купување на компјутерите од 

ставот 1 на овој член од субјекти (трговски друштва и трговци поединци) кои се 
регистрирани за дејности поврзани со: трговија, одржување и поправка на компјутери.

 Субјектите од став 2 на овој член треба да постојат на пазарот подолго од две 
години, да имаат  свои продажни места и да имаат повеќе од три вработени лица. 

 При реализацијата на ваучерите субјектите од став 2 на овој член треба да 
издаваат гарантен лист со сериски број на уредот. 

Член 10
Исплатата по издадените вредносни бонови-ваучери се врши од страна на 

Министерството за информатичко општество и администрација.
Исплатата на средствата на субјектите од член 9 став 2 од овој закон се врши врз 

основа на доставените искористени вредносни бонови-ваучери, копија од фискална 
сметка и копија од договорот за купопродажба на компјутер.

Член 11
 При приемот на вредносниот бон-ваучер, субјектите од член 9 став 2 од овој закон 

се должни за идентификација на корисникот на ваучерот да ја користат веб апликацијата 
од членот 8 од овој закон, за што Министерството за информатичко општество и 
администрација е должно да им обезбеди пристап. 

Субјектите од член 9 став 2 од овој закон се должни за секој примен вредносен бон 
-ваучер да водат евиденција во која се наведува името и презимето на студентот, бројот 
на индексот, бројот на личната карта или патната исправа, серискиот број на вредносниот 
бон-ваучерот и да има личен потпис на студентот врз основа на пополнет формулар и 
изјава за купување на компјутер со вредносен бон-ваучер, со кој изјавува дека го предал 
вредносниот бон-ваучерот со наведениот сериски број. 

 Формата и содржината на образецот на формуларот со изјавата од ставот 2 на 
овој член го пропишува министерот за информатичко општество и администрација.

               Член 12
 Вредносните бонови-ваучери можат да се искористат за купување на компјутер 

најдоцна до 31 декември 2017 година. 
 Субјектите од член 9 став 2 од овој закон можат да ги достават вредносните 

бонови - ваучери за наплата до Министерството за информатичко општество и 
администрација најдоцна до 31 јануари 2018 година.

Исплата на средствата за искористените вредносни бонови-ваучери на субјектите 
од член 9 став 2 од овој закон, ќе се врши од буџетската сметка на Министерството за 
информатичко општество и администрација за буџетската 2018 година.

    Член 13
Распределбата на вредносните бонови-ваучери по високо образовните установи 

во Република Македонија ја врши Министерството за информатичко општество и 
администрација врз основа на изготвена листа од меѓуресорската комисија од член 3 став 
7 од овој закон.
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 Во случај распределениот број на вредносни бонови-ваучери на високо 
образовните установи да не биде целосно искористен, високо образовната установа е 
должна записнички вредносните бонови -ваучери да ги врати во Министерството за 
информатичко општество и администрација.

 Министерството за информатичко општество и администрација е должно да ја 
извести Владата на Република Македонија во рок од седум дена од извршената 
распределба на вредносните бонови-ваучери за бројот што е распределен по одделни 
високо образовни установи во Република Македонија.

 Член 14
Студентот при подигање на вредносниот бон-ваучерот во високо образовната 

установа,  должен е да пополни формулар со изјава за прием на вредносниот бон-ваучер 
за купување на компјутер во кој го наведува своето име и презиме, бројот на личната 
карта или патната исправа, бројот на индексот и серискиот број на вредносниот бон-
ваучерот кој го добил.

Одговорното лице за дистрибуција на вредносните бонови-ваучери во високо 
образовната установа, е должно бројот на личната карта односно патната исправа на 
студентот да го впише на вредносниот бон-ваучерот на место определено за тоа, пред да 
го предаде истиот на студентот.

Одговорното лице за дистрибуција на вредносните бонови-ваучери во високо 
образовната установа, пред да го издаде вредносниот бон-ваучерот е должно да ги внесе 
податоците од став 2 на овој член во веб апликацијата од член 8 од овој закон.

Формата и содржината на образецот на формуларот со изјавата од ставот 1 на 
овој член го пропишува министерот за информатичко општество и администрација.

    Член 15
Високо образовните установи се должни во рок од 15 дена од денот на приемот на 

вредносните бонови-ваучери, да достават извештај за бројот на распределени вредносни 
бонови-ваучери на студенти согласно овој закон, до Министерството за информатичко 
општество и администрација и до Министерството за образование и наука .

                                                                            
   Член 16

При примопредавањето на вредносните бонови-ваучери меѓу  Министерството за 
информатичко општество и администрација и високо образовните установи задолжително 
се води записник за примопредавањето кој мора да биде потпишан од најмалку три 
одговорни лица од субјектите меѓу кои се врши примопредавањето на вредносните 
бонови - ваучери.

   Член 17
Неискористените вредносни бонови-ваучери издадени согласно со овој закон 

Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за 
внатрешни работи ги поништуваат комисиски најдоцна до 1 февруари 2018 година.

  Член 18
Министерот  за информатичко општество и администрација донесува Упатство за 

спроведување на овој закон.

Член 19
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и наменското користење 

на вредносните бонови-ваучери вршат Министерството за образование и наука - 
Државниот просветен инспекторат и Министерството за економија - Државен пазарен 
инспекторат.
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Член 20
Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да 

достави целосен извештај за реализација на овој закон преку Владата на Република 
Македонија до Собранието на Република Македонија до 1 март 2018 година. 

Член 21
Секој кој ќе го злоупотреби вредносниот бон-ваучерот издаден согласно со овој 

закон или ќе го фалсификува ќе одговара за сторено кривично дело согласно со 
Кривичниот законик.

 Член 22
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ  НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ 
–ВАУЧЕРИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ  НА СОДРЖИНАТА НА   ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
    НА ЗАКОНОТ 

Согласно приоритетите на граѓаните на Република Македонија за приближување 
на ИКТ технологиите и изградба на информатичко општество, а со цел зголемување 
на бројот на компјутери во употреба меѓу граѓаните на Република Македонија.

Согласно  Законот  за издавање на вредносни бонови ваучери, предвидено е  
студентите кои живеат во семејства во кои вкупните месечни приходи да не го 
надминуваат износот од 45.344 денари нето приход за да можат да се стекнат со 
вредносен бон ваучер за набавка на комјутер. Сите студенти кои ги исполнуваат 
наведените критериуми ќе можат да аплицираат на своите факултети, каде по 
извршената идентификација (врз основа на број на индекс и лична карта) ќе им бидат 
врачени ваучерите. Понатаму, издадените ваучери студентите ќе можат да ги 
искористат во трговски друштва и трговци поединци кои се регистрирани за дејности 
поврзани со трговија, одржување и поправка на компјутери како финансиска 
помош/субвенција при купување компјутер, врз основа на името и презимето на 
студентот, бројот на индексот, бројот на личната карта односно патна исправа, 
серискиот број на ваучерот и личен потпис на студентот врз основа на пополнет 
формулар за купување на компјутер со ваучер. Значи, ваучерите не смеат да бидат 
употребени за купување на било каква друга техничка опрема освен компјутер. 
Понатаму, сите искористени/примени ваучери заедно со серискиот број на 
продадените комјутери, ИТ фирмите ќе ги достават до Министерството за 
иформатичко општество и администрација, од каде во замена ќе им биде пренесен 
соодветен износ на финансиски средства доколку ја искористиле номиналната 
вредност на ваучерот. Процедурата околу распределбата на ваучерите по студенти и 
нивната реализација и раздолжување со фирмите е предвидено да започне по 
влегување во сила на овој закон и да трае заклучно до 31 јануари 2018 година. 

 
Заради горе наведеното, се предлага донесување на Законот за издавање на  

вредносни бонови – ваучери. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани. 
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III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Очекуваните резултати што ќе произлезат од овој предлог закон се: приближување 
на ИКТ технологиите до граѓаните, изградба на информатичко општество, 
зголемување на бројот на компјутери во употреба меѓу граѓаните на Република 
Македонија и помагање на студентите лица со посебни потреби и студентите кои 
живеат во живеат во семејства во кои вкупните месечни приходи  не го надминуваат 
износот од 45.344 денари нето приход. Со  Законот за издавање на вредносни бонови 
– ваучери се уредува начинот и постапката на издавање на вредносните бонови – 
ваучери за набавување на компјутери за редовни студенти, кои се државјани на 
Република Македонија и се за првпат се запишани во  трета и четврта  година на 
студии во учебната 2017/2018 година на високо образовните установи во Република 
Македонија.  Имено, со предлог законот се дава можност и за издавање ваучери и за 
студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби. Целта на овој предлог 
Закон е поставување на методологија за спроведување на проектот со кој се 
подобрува образованието на студентите, се врши директно помагање на ИТ 
компаниите, воедно овозможувајќи им на студентите и студентите со посебни потреби 
да се  здобијат со ваучери за набавка на компјутери во вредност од 18.600 денари.

Средствата за издавање на ваучерите се предвидува да се обезбедат во  Буџетот 
на Република Македонија за 2018 година. 


