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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1480.
ОБЈАВА
Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Саудиска Арабија за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и заштита од даночна евазија, склучен во
Ријад на 15 декември 2014 година, ратификуван од
Собранието на Република Македонија на 29 јули 2015
година и објавен во Додаток на „Службен весник на
Република Македонија“ број 130/2015, којшто е ратификуван и од страна на Кралството Саудиска Арабија,
согласно член 28 од предметниот Договор, ќе стапи во
сила на 1 мај 2016 година.

17 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.
__________

1481.
ОБЈАВА
Измените и дополнувањата на член 8 од Римскиот
Статут на Меѓународниот кривичен суд и измените и
дополнувањата на Римскиот Статут на Меѓународниот
кривичен суд во врска со злосторството на агресија,
усвоени во Кампала, Република Уганда, на 10 и 11 јуни
2010 година и ратификувани со Закон за ратификација
на измените и дополнувањата на член 8 од Римскиот
Статут на Меѓународниот кривичен суд и на измените
и дополнувањата на Римскиот Статут на Меѓународниот кривичен суд во врска со злосторството на агресија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
25/2016), влегоа во сила на 1 март 2016 година.
9 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.
__________

1482.
ОБЈАВА
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Кралството Шпанија за размена и заемна
заштита на класифицирани информации, склучена во
Мадрид, на 5 ноември 2014 година и ратификувана со
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на
Република Македонија и Владата на Кралството Шпанија за размена и заемна заштита на класифицирани
информации („Службен весник на РМ“ бр. 90/2015),
влезе во сила на 23 јули 2015 година.
9 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

1483.
ОБЈАВА
Дополнителниот протокол кон Европската повелба
за локална самоуправа за правото за учество во работите на локалната власт, потпишан во Утрехт, на 16 ноември 2009 година и ратификуван со Закон за ратификација на Дополнителниот протокол кон Европската
повелба за локална самоуправа за правото за учество
во работите на локалната власт („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/2015) влезе во сила на
1 јануари 2016 година.
14 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1484.
Врз основа на членот 16-j ставови (1) и (3) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11,
55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИЗА
И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ
НА КОНТРОЛА НА БРАШНО
Се овластува „ЖИТО ЛУКС АД Скопје-Силоси и
Мелница, од Скопје да врши анализа и суперанализа на
земените примероци за контрола на квалитетот на
брашно.
Образложение
„ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Силоси и Мелница“ на
ул. „3-та Македонска Бригада“ б.б., Аеродром, од
Скопје поднесе барање бр.15-321/16 од 12.2.2016 година со придружна документација согласно член 16-и од
Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10,
53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16).
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од придружната документација и барањето на
„ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Силоси и Мелница“ утврди
дека барателот ги исполнува условите согласно член
16-и од Законот за квалитет на земјоделски производи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15,193/15 и
39/16). Правилникот за поблиските услови за соодветните простории и потребната опрема со кои треба да
располагаат лабораториите за вршење на анализа и супер анализа на брашно („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 41/14) и Правилникот за минималните

25 март 2016

Бр. 57 - Стр. 3

услови за ставање во промет, квалитетот и типовите на
брашно, начинот и методите на земање на мостри, како
и методите за анализа на квалитетот на брашното
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/14)
„ЖИТО ЛУКС АД Скопје - Силоси и Мелница“ достави доказ Сертификат бр. ЛТ-059 дека е акредитиран
од страна на Институтот за акредитација на Република
Македонија со што ги исполнува сите услови за добивање на решение за овластена лабораторија.
Такса за ова решение е наплатена во износ од
1.500,00 денари согласно член 37 тарифен број 36 од
Законот за административни такси („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98,
13/01,24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08,
130/08,6/10, 145/10, 17/11, 84/12 и 192/15).
Упатство за правно средство:
Против ова решение незадоволната странка може
да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот
на решението до Државна комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена марка
согласно член 37 тарифен број 2 од Законот за административни такси („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,
19/04,61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10,
145/10,17/11, 84/12 и 192/15).
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.15-321/16
16 март 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
1485.
Врз основа на член 38 став 4 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14,
112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15 и
37/16) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНТНИОТ ЛИСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ПОДАТОЦИТЕ КОИ ГИ СОДРЖИ, НАЧИНОТ НА НЕГОВО
ЧУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на евидентниот лист за превоз на патници, податоците кои ги содржи, начинот на негово чување и
водење.

Член 2
Eвидентниот лист за превоз на патници (во понатамошниот текст: евидентен лист) се издава на образец
на хартија во бела боја со правоаголна форма, со димензии: 297 мм х 210 мм.
Eвидентниот лист од ставот 1 од овој член ги содржи следните податоци:
- Натпис „Евидентен лист за превоз на патници во
меѓународниот патен сообраќај“ со број на евидентниот лист,
- Назив на превозникот,
- Седиште на превозникот,
- ЕМБС,
- Регистарски број на возилото,
- Вид на превозот: слободен повремен превоз на
патници, слободен наизменичен превоз на патници, меѓународен линиски превоз на патници и превоз на патници за сопствени потреби,
- Релација,
- Број на патници со возни билети во еден правец
издадени во Република Македонија, број на патници со
повратни возни билети издадени во Република Македонија, број на патници со возни билети во еден правец
издадени во државата на партнерот превозник, број на
патници со повратни возни билети издадени во државата на партнерот превозник и вкупен број на патници,
- Датум на вршење на превозот,
- Потпис на одговорното лице и печат од Царинската управа и
- Потпис на овластеното лице на превозникот.
Формата и содржината на евидентниот лист од ставот 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Секој примерок од евидентниот лист се заверува со
печат и потпис од овластеното лице на Царинската управа на граничните премини на Република Македонија
и потпис на овластеното лице на превозникот, а се чува
и води на начин утврден во член 38 став 3 од Законот
за превоз во патниот сообраќај.
Евидентниот лист го пополнува домашниот превозник.
На секој влез односно излез од Република Македонија се пополнува нов евидентен лист.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3586/1
7 март 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
1486.
Врз основа на член 34 став (6) од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15),
министерот за локална самоуправа, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА
МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА
ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за определување на висината на средствата за
менаџирање на проектите за развој на планските региони кои се одобрени за финансирање.
Член 2
Проектите за развој на планските региони според видот
и сложеноста се: инфраструктурни проекти, проекти за
подготовка на техничка документација и меки проекти.
Инфраструктурни проекти се проекти во кои се
предвидува извршување на градежни работи и/или набавка на опрема.
Проекти за подготовка на техничка документација
се проекти во кои е предвидено подготовка на било кој
вид на техничка документација, вклучувајќи ги и сите
видови на студии, елаборати и протоколи.
Меки проекти се проекти во кои е предвидено да се
реализираат активности за подигнување на капацитетите
на одредена целна група, зголемување на свесноста по одредени прашања на одредена целна група, изработка на
стратешки документи на регионално ниво, активности за
размена на знаење и искуство, промоции, брендирање,
промотивни и изложбени активности, едукативни активности, вмрежување и кластерско организирање.
Член 3
Определувањето на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони
според видот и сложеноста на проектот се врши на
следниот начин:
1. Од 30 до 50 поени – за инфраструктурни проекти, и тоа:
- 30 поени за инфраструктурни проекти во кои е
предвидено извршување на градежни работи или набавка на опрема,
- 40 поени за инфраструктурни проекти во кои е
предвидено извршување на градежни работи и набавка
на опрема и за чија имплементација е потребно да се
спроведат три посебни набавки (градежни работи, надзор и набавка на опрема),
- 40 поени за инфраструктурни проекти во кои е предвидена набавка на опрема од различни видови и за која
набавка е потребно да се спроведат две посебни набавки,
- 50 поени за инфраструктурни работи во кои е
предвидено извршување на градежни работи и набавка
на опрема и за чија имплементација е потребно да се
спроведат повеќе од три посебни набавки.
2. Од 20 до 40 поени –за проекти за подготовка на
техничка документација, и тоа:
- 20 поени за подготовка на основни и други инфраструктурни проекти, како и елаборати и попратна
документација,
- 30 поени за подготовка на студии (студија за можности, пред-физибилити или физибилити студија),
- 40 поени за подготовка на урбанистички планови за
стопански зони и туристички локалитети со подготовка на
стратешка оценка за влијанието врз животната средина.
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3. Од 30 до 50 поени –за меки проекти, и тоа:
- 30 поени за меки проекти кои се со цел подигнување на капацитетите на одредена целна група, зголемување на свесноста по одредени прашање на одредена
целна група, едукативни активности, активности за
размена на знаење и искуство,
- 40 поени за меки проекти во кои е предвидено изработка на стратешки документи на регионално ниво
за кој е потребно усогласување со соодветните национални стратешки документи и за кои е потребна изработка на стратегиска оценка за животна средина,
- 50 поени за меки проекти кои се со цел зајакнување на конкурентноста на регионите како што се промоции, брендирање, промотивни и изложбени активности, вмрежување и класерско организирање и активности за презентација и подобрување на конкурентноста на малите и средни претпријатија.
Доколку се работи за мек проект кој содржи активности од став 1 точка 3 алинеи 1,2 и 3 на овој член кои
различно се бодуваат, се доделуваат поени согласно активноста која носи најголем број на поени.
Член 4
Определувањето на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони
според висината на проектната вредност на проектот се
врши на следниот начин:
- 50 поени - проектната вредност на проектот е од
90,01% до 100% од висината на средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,
- 30 поени - проектната вредност на проектот е од
80,01% до 90% од висината на средствата за финансирање
на проекти за планскиот регион за тековната година,
- 20 поени - проектната вредност на проектот е од
70,01% до 80% од висината на средствата за финансирање
на проекти за планскиот регион за тековната година,
- 15 поени - проектната вредност на проектот е од
60,01% до 70% од висината на средствата за финансирање
на проекти за планскиот регион за тековната година,
- пет поени - проектната вредност на проектот е од
50,01% до 60% од висината на средствата за финансирање
на проекти за планскиот регион за тековната година,
- еден поен - проектната вредност на проектот е до
50% од висината на средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година.
Член 5
Висината на средствата за менаџирање на проектите за
развој на планските региони се определува врз основа на вкупниот број на поени добиени согласно поблиските критериуми
од членовите 3 и 4 од овој правилник, помножен со максималниот процент согласно закон, по следната формула:
А= (B/100) x 0,15 x C
каде што:
А - висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони,
B - број на поени,
C - проектна (пресметковна) вредност на проектот.
Член 6
Бројот на поени кои што може да се доделат на
еден проект се движи од 21 до 100 поени.
Член 7
Висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планскиот регион за секој проект се корегира согласно следната формула:
D=F/E x A
каде што:
А - висината на средствата за менаџирање на проектот за развој на планскиот регион (претходно определена за секој проект),
Е - вкупната висина на средствата за менаџирање на
проектите за развој на планскиот регион за еден регион
(збир на вредноста на средствата од сите проекти кои
се одобрени за финансирање),
F –максималниот износ за менаџирање на проектите за развој на планскиот регион согласно закон,
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D -корегираната висина на средствата за менаџирање на проектот за развој на планскиот регион за секој
проект одобрен за финансирање.
Член 8
Определувањето на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони за секој
проект одобрен за финансирање се врши на формулар кој
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
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Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-489/1
21 март 2016 година
Скопје

Министер
за локална самоуправа,
м-р Љирим Шабани, с.р.
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Бр. 57 - Стр. 7

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1487.
Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-23 од 26.2.2016 година на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД
Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 15.3.2016
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Во точка 2 од Решението за издавање дозвола за
работење на брокерската куќа Илирика Инвестментс
АД Скопје бр. 07-2211/4 од 16.11.2006 година по третата алинеја се додава нова алинеја која гласи:
„- прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии
од вредност.“
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.УП1 08-23
15 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

1488.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-24
од 29.2.2016 година на седницата одржана на ден
15.3.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Ѓорѓи Палевски од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Ѓорѓи Палевски се дава за период од 5
(пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Ѓорѓи Палевски престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.УП1 08-24
15 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1489.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-31
од 10.3.2016 година на седницата одржана на ден
15.3.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Васко Митев.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Васко Митев се дава за период од 5 (пет)
години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Васко Митев престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во
случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.УП1 08-31
15 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

1490.
Врз основа на член 190 и член 106 став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден
15.3.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕРСКА КУЌА
Член 1
Во Правилникот за дополнителните информации
кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа („Сл.весник на РМ“
бр. 6/2007 и бр. 81/2014), во член 3 став 4 зборот ,,поднесат“ се заменува со зборот ,,поднесе“.
Член 2
Во Прилог 1, Образец Б-ДР-ОПЛ, во точка 1, по
алинеја ж) се додаваат три нови алинеи з), ѕ) и и) кои
гласат:
,,з) чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност во
свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за сво-
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ите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од
вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа
на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди
за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност,
известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на
клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во
негова сопственост и слично);
ѕ) прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии
од вредност и
и) вршење дополнителни услуги за издавачите на
хартии од вредност“.

25 март 2016

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги
содржи барањето за издавање на дозвола за работење
на брокерска куќа.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-186/3
15 март 2016 година
Скопје
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