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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1810.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
заштита на природата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 2016 година.
Бр.08-1938/1
29 март 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
НА ПРИРОДАТА
Член 1
Во Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 14/2006,
84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13,
41/14, 146/15 и 39/16), во членот 23 став (4) бројот „10”
се заменува со бројот „9”.
Член 2
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 39/16), во членот 31 запирката се заменува со точка, а зборовите: „а ќе започне да
се применува со денот на започнувањето на примената
на Законот за општата управна постапка согласно со
членот 141 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија” број
124/15)”, се бришат.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN
E NATYRËS
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e natyrës ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 14/2006,
84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13,
41/14, 146/15 dhe 39/16), në nenin 23 paragrafi (4) numri
"10" zëvendësohet me numrin "9".
Neni 2
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
mbrojtjen e natyrës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 39/16), në nenin 31 presja zëvendësohet me pikë ndërsa fjalët: "ndërsa do të fillojë të
zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15)", shlyhen.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1811.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
управување со отпадот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 2016 година.
Бр.08-1939/1
29 март 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАДОТ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 39/16), во членот 16 запирката се заменува со точка, а зборовите: „а ќе започне да
се применува со денот на започнувањето на примената
на Законот за општа управна постапка согласно со чле-
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нот 141 од Законот за општата управна простапка
(„Службен весник на Република Македонија“ број
124/15)”, се бришат.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM
ME HEDHURINA
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
menaxhim me hedhurina (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër
39/16), në nenin 16 presja
zëvendësohet me pikë, e fjalët: "ndërsa do të fillojë të
zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15)" shlyhen.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1812.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
сигурност во железничкиот систем,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 2016 година.
Бр.08-1940/1
29 март 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ
ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Законот за сигурност во железничкиот систем
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14,
166/14, 147/15, 193/15, 31/16 и 52/16), членот 16 се менува и гласи:

„(1) За спроведување истрага за случени сериозни
несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај согласно со членот 14 од овој закон, Владата на Република Македонија формира Комитет како независно
и постојано истражно тело, со својство на правно лице
(во натамошниот текст: Комитет).
(2) Комитетот се состои од тројца иследници кои ги
именува Владата на Република Македонија, од кои
еден се именува за одговорен иследник.
(3) Иследниците од ставот (2) од овој закон се именуваат врз основа на јавен оглас кој се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата
територија на Република Македонија, 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.
(4) За својата работа Комитетот донесува Деловник
за работа.
(5) Комитетот е финансиски, функционално и организациски независен и од секој управител на инфраструктурата, превозникот, органот за сигурност,
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и
Министерството за транспорт и врски.
(6) Иследниците од ставот (2) на овој член треба да
имаат завршено најмалку високо образование (VII-1
степен или минимум 240 кредити според ЕКТС) од областа на машинските, електротехничките, сообраќајните или градежните науки, со работно искуство од најмалку пет години од областа на железничкиот сообраќај и/или железничката инфраструктура, со активно
познавање на англиски јазик и познавање на прописите
од областа на железницата.
(7) Средствата за работа на Комитетот се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и истите се
наменети за непречено извршување на неговите задачи.
(8) Управителот на инфраструктурата, превозникот
и во одредени случаи Органот за сигурност, се должни
веднаш да достават известување за случената сериозна
несреќа, несреќа и инцидент согласно со членот 14 од
овој закон до Комитетот, кој треба веднаш да ги направи потребните подготовки за започнување со истрагата.
(9) Доколку е потребно, Комитетот може да побара
помош од истражни тела од други земји со која би се
обезбедила експертиза или би се вршела техничка контрола, анализи или процени.
(10) Покрај работите наведени во членот 14 од овој
закон, Комитетот може да врши и други работи поврзани со безбедноста на железничкиот систем во целина, особено за намалување на ризикот во железничкиот систем и спречување на несреќи, сериозни инциденти и инциденти, доколку истите не влијаат на независноста на Комитетот.
(11) Комитетот врши размена на искуства со истражни тела од други земји со цел за развивање на
заеднички истражни методи, изготвување заеднички
принципи за следење на препораките за сигурност и
прилагодување кон техничкиот и научниот прогрес.“.
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Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот
систем.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURI NË
SISTEMIN HEKURUDHOR
Neni 1
Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 48/10, 23/11,
53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15,
193/15, 31/16 dhe 52/16) neni 16 ndryshohet si vijon:
“(1) Për zbatimin e hetimit për fatkeqësi të ndodhura
serioze, fatkeqësi dhe incidente në komunikacionin
hekurudhor në pajtim me nenin 14 të këtij ligji, Qeveria e
Republikës së Maqedonisë formon Komitet si trup i
pavarur dhe i përhershëm hetues, me cilësi të personit
juridik (në tekstin e mëtutjeshëm: Komitet).
(2) Komiteti përbëhet prej tre thetuesish të cilët i
emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë, prej të cilëve
një emërohet si hetues përgjegjës.
(3) Hetuesit nga paragrafi (2) i këtij ligji emërohen në
bazë të konkursit publik i cili botohet së paku në tri gazeta
ditore të cilat botohen në tërë territorin e Republikës së
Maqedonisë, nga të cilat një nga gazetat që botohen në
gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët të cilët flasin
gjuhë zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase.
(4) Për punën e vet Komiteti miraton Rregullore për
punë.
(5) Komiteti është financiar, funksional dhe i pavarur
organizativ dhe nga secili menaxhues i infrastrukturës,
transportuesi, organi për siguri, Agjencia për Rregullimin e
Sektorit Hekurudhor dhe Ministria e Transportit dhe
Lidhjeve.
(6) Hetuesit nga paragrafi (2) i këtij neni duhet të kenë
mbaruar së paku arsimin e lartë (shkallën VII-1 apo
minimum 240 kredi sipas SEKT) nga sfera e shekcave
makinerike,
elektroteknike,
komunikacionit
apo
ndërtimore, me përvojë pune prej së paku pesë vjet nga
sfera e komunikacionit hekurudhor dhe/apo infrastrukturës
hekurudhore, me njohjen aktive të gjuhës angleze dhe
njohjen e rregullave nga sfera e hekurudhës.
(7) Mjetet për punën e Komitetit sigurohen nga Buxheti
i Republikës së Maqedonisë dhe të njëjtat janë dedikuara
për realizim të papenguar të detyrave të tij.
(8) Menaxhuesi i infrastrukturës, transportuesi edhe në
raste të caktuara Organi për Siguri, janë të detyruar
menjëherë të dorëzojnë njoftim për fatkeqësinë e ndodhur
serioze, fatkeqësinë dhe incidentin në pajtim me nenin 14
të këtij ligji te Komiteti, i cili duhet menjëherë t’i dorëzojë
përgatitjet e nevojshme për fillimin e hetimit.
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(9) Nëse është e nevojshme, Komiteti mund të kërkojë
ndihmë nga trupat hetues nga vendet tjera me të cilën do të
sigurohej ekspertiza apo do të kryhej kontrolli teknik,
analiza apo vlerësimet.
(10) Përveç punëve të cekura në nenin 14 të këtij ligji,
Komiteti mund të kryejë edhe punë tjera të lidhura me
sigurin e sistemit hekurudhor në tërësi, posaçërisht për
zvogëlimin e rrezikut në sistemin kehurudhor dhe
parandalimin e fatkeqësive, incidenteve serioze dhe
incidenteve, nëse të njëjtat nuk ndikojnë në pavarësinë e
Komitetit.
(11) Komiteti bën këmbimin e përvojave me trupa
hetues nga vendet tjera me qëllim për zhvillimin e
metodave të përbashkëta hetuese, përpilimin e parimeve të
përbashkëta për ndjekjen e rekomandimeve për siguri dhe
përshtatje drejt progresit teknik dhe shkencor.".
Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1813.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр.7962 запишана во
Имотен лист бр.11691 за КО Делчево и КП бр.4062 запишана на Имотен лист бр.1095 за КО Делчево, преку
изработка на урбанистичко планска документација за
градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2372/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1814.
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14,
154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И
АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2016 ГОДИНА
I
(1) Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година („Службен
весник на Република Македонија” бр. 6/16) во делот
VIII во ставот (1) во четвртиот и во седмиот ред по зборовите „најдоцна до 15.01.2016 година“ се додаваат
зборовите „како и од 1.04. до 30.4.2016 година“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-2541/1
29 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1815.
ОБЈАВА
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за условите за
патување на државјаните на двете земји, склучена
во Приштина на 8 февруари 2016 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 38/2016, којашто е ратификувана и од
страна на Република Косово, согласно со член 10
од предметната Спогодба, ќе стапи во сила на 17
април 2016 година.
24 март 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1816.
Врз основа на член 235-ѓ став (7) и член 235 – в
став (14) од Законот за извршување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.35/05, 50/06, 129/06, 8/08,
83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ
ЗА ИЗВРШИТЕЛИ
Член 1
Во Правилникот за условите и начинот на полагање
на испитот за извршители и формата и содржината на
уверението за положен испит за извршители (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.92/15), во
член 2 во ставот (1), зборот ,,јунска“ се заменува со
зборот ,,мајска“.
Во ставот (2) зборот ,,мај“ се заменува со зборот
,,април“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-1456/2
30 март 2016 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1817.
Врз основа на член 5 став (3) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14 и 199/14) министерот за информатичко општество и администрација во согласност со
Заменикот на Претседателот на Владата на Република
Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот
договор, донесе
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊАТА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СО НАЧЕЛОТО ЗА
СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ
НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИОТ
ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Член 1
(1) Со оваа методологија се пропишува планирањето на вработувањата во јавниот сектор, како и формата,
содржината и образецот на образецот на годишниот
план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување.
Член 2
(1) Годишниот план за вработување (во натамошниот текст: годишниот план) содржи насловна страна и
три дела, и тоа:
- Дел 1. Податоци за состојбата на пополнетост на
работните места во институцијата во тековната година,
- Дел 2. Податоци за планирани пензионирања и
други планирани движења на вработените во наредната
година,
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- Дел 3. План за распределба на бројот на нови вработувања во наредната година по припадност на заедница.
(2) Годишниот план се изготвува на образец во А4
формат, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на
оваа методологија.
Член 3
Насловната страна на годишниот план содржи: број
на годишниот план на институцијата и датум на донесување, назив на институцијата, година на која се однесува, Единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС),
Единствениот даночен број (ЕДБ), датум на подготовка, имиња и презимиња на вработените кои го подготвиле планот и на раководното лице на институцијата како и нивни потписи.
Член 4
(1) Делот 1. Податоци за состојбата на пополнетост
на работните места во институцијата во тековната година, се прикажуваат во Табела 1, и тоа:
- во редот 1, податоци за бројот на моментално вработени во институцијата на датумот на пополнување на
годишниот план, вкупно и по припадност на заедница;
- во редот 2, податоци за планираните пензионирања и најавени заминувања заклучно со 31 декември тековната година, доколку се планирани, вкупно и по
припадност на заедница;
- во редот 3, податоците за планираните нови вработувања заклучно со 31 декември тековната година,
доколку се планирани во годишниот план донесен во
претходната за тековната година, вкупно и по припадност на заедница; и
- во редот 4, податоците за планираната бројна состојба на пополнети работни места до крајот на тековната година, заклучно со 31 декември тековната година,
кои се добиваат кога од податоците од редот 1, се одземаат податоците од редот 2, и се додаваат податоците
од редот 3.
Член 5
(1) Делот 2. Податоци за планирани пензионирања
и други планирани движења на вработените во наредната година, заклучно со 31 декември наредната година, се прикажуваат во следните табели, и тоа во:
- Табелaта 2. - Планирано пополнување на работни
места преку унапредување и/или распоредување на
вработените во институцијата во наредната година;
- Табелата 3. - Планирано испразнување на работни
места преку објавување на трансфер листа во наредната година;
- Табелата 4. - Планирано испразнување на работни
места преку пензионирања и најавени заминувања во
наредната година; и
- Табелата 5. - Планирани пензионирања и најавени
заминувања по припадност на заедница.
(2) Табелата 2 ги содржи следните податоци: податок (ДА /НЕ) за потребата од пополнување на работни
места преку унапредување и/или распоредување на
вработените во рамките на самата институција, податок за вкупниот број на работни места кои се планира
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да се пополнат преку унапредување и/или распоредување, како и податоци за конкретните работни места
доколку се планира истите да се пополнат преку унапредување или распоредување и тоа:
- шифрата и називот на работно место кое се планира да се пополни преку унапредување и/или распоредување,
- називот на најмалата организациона единици во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организациона единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има), и
- кратко образложение за причините за пополнување на работното место преку интерен оглас и/или решение за распоредување на вработен од институцијата.
(3) Табелата 3 ги содржи следните податоци: податок (ДА /НЕ) за потребата за испразнување на работни
места преку објавување на податоци за вработените на
тие работни места на трансфер-листата што ја води
Министерството за информатичко општество и администрација, податок за вкупниот број на вработени кои
се планира да се стават на трансфер-листата, како и податоци за конкретните работни од кои се планира вработените да се стават на трансфер-листата и тоа:
- шифрата и називот на работно место од кое се
планира вработениот да биде ставен на трансфер листата,
- називот на најмалата организациона единици во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има), и
- причина поради која вработениот се става на трансфер листата преку пополнување со ДА на некоја од
понудените причини.
(4) Табелата 4 ги содржи следните податоци: податок (ДА /НЕ) за можноста за испразнување на работни
места преку пензионирања и/или најавени заминувања
по друг основ, податок за вкупниот број на вработени
кои најавиле пензионирања и/или заминувања по друг
основ, како и податоци за конкретните работни места
од кои вработените ќе се пензионираат или ќе си заминат по друг основ и тоа:
- шифрата и називот на работно место од кое вработениот ќе се пензионира и/или ќе си замине,
- називот на најмалата организациона единици во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има), и
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- причина поради која ќе се испразни работното
место преку пополнување со ДА на некоја од понудените причини и наведување на датумот кога причината
ќе настане.
(5) Табелата 5 содржи податоци за бројот на вработени во институцијата кои ќе се пензионираат во наредната година, вкупно и по припадност на заедница.
Член 6
(1) Делот 3. Планот за распределба на бројот на нови вработувања во наредната година по припадност на
заедница заклучно со 31 декември наредната година ги
содржи следните табели:
- Табелaта 6. - Работни места кои ќе се пополнат
преку нови вработувања во наредната година;
- Табелата 7. - Број на работни места кои се планираат да се пополнат преку нови вработувања во наредната година; и
- Табелата 8. - Податоци кои се внесуваат во онлајн
калкулаторот “Балансер” (во натамошниот текст: калкулаторот),
поставен
на
веб
локацијата
http://balancеr.mioa.gov.mk, како и резултати од калкулаторот.
(2) Табелата 6 ги содржи следните податоци: податок (ДА /НЕ) за потребата од пополнување на работни
места преку нови вработувања, податок за вкупниот
број на работни места кои се планира да се пополнат
преку нови вработувања, како и податоци за конкретните работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања и тоа:
- шифрата и називот на работно место кое се планира да се пополни со ново вработување,
- називот на најмалата организациона единица во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има),
- причина поради која е потребно ново вработување
преку пополнување со ДА на некоја од понудените
причини,
- вкупниот број на месеци во наредната година во
кои се планира да му се исплаќа плата на новиот вработен, и
- буџетот кој ќе биде потребен за плата на новиот
вработен во наредната година.
(3) Табелата 7 содржи податок за вкупниот број на
работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во наредната година.
(4) Табелата 8 ги содржи следните податоци:
- податоци за планираната бројна состојба на 31 декември тековната година, вкупно и по припадност на
заедница, кои податоци се преземаат од Табелата 1, редот г;
- податоци за планираните пензионирања заклучно
со 31 декември наредната година, вкупно и по припадност на заедница, кои податоци се преземаат од Табелата 5; и
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- податок за планираните нови вработувања заклучно со 31 декември наредната година, кој податок се
презема од Табелата 7.
Член 7
(1) По пополнување на податоците во сите табели
од годишниот план, се пристапува на веб локацијата
http://balancER.mioa.gov.mk, на која се наоѓа онлајн
калкулатор во кој се внесуваат следните влезни податоци кои се однесуваат на институцијата и тоа по следниот редослед:
- Чекор 1: Во полето “Матичен број/назив на институција” се внесува единствениот матичен број на субјектот (ЕБМС) или називот на институцијата, по што
калкулаторот прикажува нов екран, во кој:
- Чекор 2: Во редот “Број на вработени” се внесуваат податоците од Табелата 8, редот а (по припадност на
заедница).
- Чекор 3: Вo редот “Планирани пензионирања” се
внесуваат податоците од Табела 8, редот б (по припадност на заедница).
- Чекор 4: Во полето “Број на нови вработувања” се
внесува податокот од Табела 8, редот в, по што се притиска копчето “Ентер”.
(2) Откако калкулаторот ќе ја направи пресметката
и ќе ја прикаже распределбата по припадност на заедница,се одбира копчето “Печати” и испечатениот документ се приложува во годишниот план на институцијата за следната година.
(3) Реализацијата на годишниот план на институцијата во текот на годината за која се однесува се врши
врз основа на документот од став (2) на овој член.
(4) Во првиот јавен оглас во годината на која се однесува планот, распределбата на бројот на нови вработувања по припадност на заедница се исчитува од документот од став (2) на овој член, и тоа од редот за кој
во колоната “вкупно” е наведен конкретниот број на
нови вработени за кој се објавува огласот.
(5) За секој следен јавен оглас во текот на годината
на која се однесува планот, распределбата на бројот на
нови вработувања по припадност на заедница се
пресметува кога од редот за кој во колоната “вкупно”
се одбере бројот што е збир на бројот на претходно
вработените во годината и бројот на вработени за кој
се објавува конкретниот оглас, се одземат вработените
од соодветните заедници кои во текот на годината биле
вработени на претходно објавените јавни огласи.
Член 8
(1) Распределбата на новите вработувања во годината на која се однесува планот треба да ги одрази сите
можни комбинации на распределби од едно ново вработување па се до планираниот број на нови вработувања, кој се утврдува како максимален, при внесувањето на податоците во онлајн калкулаторот.
(2) При распределбата од ставот (1) на овој член се
земаат во предвид следните параметри:
- процентуалната застапеност на вработените во
институцијата по припадност на заедници на почетокот
на годината на која се однесува планот, а кои се
пресметуваат врз основа на влезните податоци утврдени во член 7 став (1) алинеи 1 и 2 од оваа методологија;
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- процентуалната застапеност на вработените кои ќе
се пензионираат во текот на годината на која се однесува планот, по припадност на заедници, а кои се
пресметуваат врз основа на влезните податоци утврдени во член 7 став (1) алинеја 3 од оваа методологија;
- процентуалната застапеност на припрадниците на
заедниците на централно, односно локално ниво при
последно спроведениот попис на населението на Република Македонија, согласно член 20-а ставови (4) и
(5) од Законот за вработените во јавниот сектор;
- бројот на планирани нови вработувања во институцијата во годината на која се однесува планот, согласно влезниот податок утврден во член 7 став (1) алинеја 4 од оваа методологија;
- факторот на замена кој има за цел во определен
чекор да допушти автоматска распределба на дел од
новите вработувања кај истата заедница за лицата кои
во годината за која се однесува планот ќе се пензионираат и кој изнесува 0,1;
- факторот на забрзување кој има за цел во определен чекор да ја забрза распределбата на подзастапените
заедници во институцијата и кој изнесува 1,2;
- факторот на блокирање кој има за цел во определен чекор од пресметката да ја блокира распределбата
на надзастапените заедници во институцијата и кој изнесува 0,2;
(3) Врз основа на податоците од став (2) на овој
член, се пресметуваат разликите помеѓу податоците од
став (2) алинеја 1 на овој член и податоците од став (2)
алинеја 2 и став (2) алинеја 3 на овој член (во натамошниот текст: Гап-овите), а се зема предвид и факторот на
замена од став (2) алинеја 5 на овој член.
(4) Процентуална распределба на нови вработувања
по припадност на заедници се пресметува како разлики од
податоците од став (2) алинеја 3 од овој член и Гап-овите
од став (3) од овој член помножени со факторот на забрзување од став (2) алинеја 6 од овој член, по што доколку
таквите разлики помножени со факторот на блокирање од
став (2) алинеја 7 од овој член се помали од соодветните
Гап-ови, се земаат како основ за распределба, во спротивно се анулираат и се врши нормализација на останатите
процентуални распределби во 100%.
(5) Конечната распределба на нови вработувања
се пресметува како производ од податокот од став
(2) алинеја 4 од овој член и податоците за процентуална распределба од ставот (4) на овој член, по што
се прави заокружување на децималните броеви.
Постапката се повторува за секое поединечно ново
вработување.
(6) Пресметките од ставовите (4) и (5) на овој член
најпрво се прават за три групи, односно за припадниците на македонската, албанската и другите заедници
(Турци, Роми, Срби, Власи, Бошњаци и останати), а потоа пресметките се повторуваат за припадниците на
другите заедници.
Член 9
(1) Извештaјот за реализација на годишниот план за
вработување (во натамошниот текст: извештајот) содржи насловна страна и три дела, и тоа:
- Дел 1. Реализирани движења на вработените во
рамките на институцијата во полугодието,
- Дел 2. Реализирани намалувања на бројот на вработени во рамките на институцијата во полугодието, и
- Дел 3. Реализирани зголемувања на бројот на вработени во рамките на институцијата во полугодието.
(2) Извештајот се изготвува на образец во А4 формат, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на
оваа методологија.

1 април 2016

Член 10
Насловната страна на извештајот содржи: број и датум на извештајот, број на годишниот план на институцијата за кој се однесува извештајот, назив на институцијата, година на која се однесува, Единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС), единствен даночен број
(ЕДБ), датум на подготовка, како и имиња и презимиња на вработените кои го подготвиле планот и на раководното лице на институцијата како и нивни потписи.
Член 11
(1) Делот 1. Реализирани движења на вработените
во рамките на институцијата во полугодието, заклучно
со 30 јуни, односно 31 декември во тековната година
ги содржи следните табели:
- Табелa 1. - Реализирани распоредувања и/или
унапредувања на вработени во полугодието, и
- Табела 2. - Реализирани распоредувања и/или
унапредувања на вработени по припадност на заедница.
(2) Табелата 1 содржи податоци за конкретните работни места од кои и на кои се реализирани распоредувања и/или унапредувања и тоа:
- шифрата и називот на работното место од кое се
извршило распоредувањето, односно унапредувањето,
- називот на најмалата организациона единица во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има),
- шифрата и називот на работно место на кое се извршило распоредувањето, односно унапредувањето,
- називот на најмалата организациона единици во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има), и
- датум и број на решение на распоредувањето, односно унапредувањето.
(3) Табелата 2 содржи податоци за бројот на реализираните распоредувања и/или унапредувања на вработени во полугодието, вкупно и по припадност на заедница.
Член 12
(1) Делот 2. Реализирани намалувања на бројот на
вработени во рамките на институцијата заклучно со 30
јуни, односно 31 декември во тековната година ги содржи следните табели:
- Табелa 3. - Престанок на работен однос во полугодието по работни места и причини, и
- Табела 4. - Престанок на работен однос по припадност на заедница.
(2) Табелата 3 содржи податоци за конкретните работни места кои се испразниле поради престанок на работен однос и тоа:
- шифрата и називот на работно место кое се испразнило,
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- називот на најмалата организациона единица во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има), и
- причина поради која работното место се испразнило
преку пополнување со ДА на некоја од понудените причини, и наведување на конкретната причина (основот доколку е по сила на закон и датум, односно бројот на согласноста за преземање во друга институција и датум).
(3) Табелата 4 содржи податоци за бројот на вработени на кои им престанал работниот однос во институцијата
во полугодието, вкупно и по припадност на заедница.
Член 13
(1) Делот 3. Реализирани зголемувања на бројот на
вработени во рамките на институцијата, заклучно со 30
јуни, односно 31 декември во тековната година ги содржи следните табели:
- Табелa 5. - Реализирани нови вработувања во институцијата во полугодието по работно место,
- Табелa 6. - Реализирани нови вработувања во полугодието по припадност на заедница,
- Табела 7. - Реализирани преземања од други институции во полугодието по работни места, и
- Табела 8. - Реализирани преземања во полугодието по припадност на заедница.
(2) Табелата 5 содржи податоци за конкретните работни места кои се пополниле во полугодието со нови
вработувања и тоа:
- шифрата и називот на работно место кое се пополнило,
- називот на најмалата организациона единица во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има), и
- број на јавен оглас/и и датум/и и број на решение/договор за вработување и датум.
(3) Табелата 6 содржи податоци за бројот на нови
вработени во институцијата во полугодието, вкупно и
по припадност на заедница.
(4) Табелата 7 содржи податоци за конкретните работни места кои се пополниле во полугодието со преземања од други институции и тоа:
- шифрата и називот на работно место кое се пополнило,
- називот на најмалата организациона единица во
која е распоредено работното место од алинеја 1 на
овој став,
- називот на организационата единица во која се наоѓа организационата единица од алинеја 2 на овој став
(доколку ја има),
- називот на организационата единица во која се наоѓаат организационите единици од алинеите 2 и 3 на
овој став (доколку ја има), и
- број на согласност за преземање и датум.
(5) Табелата 8 содржи податоци за бројот на преземени вработени во институцијата во полугодието,
вкупно и по припадност на заедница.

Бр. 63 - Стр. 9

Член 14
(1) Годишниот план и извештајот на воспитно - образовните, високообразовните и научно - истражувачките јавни установи, јавните установи за згрижување и
воспитание на деца од предучилишна возраст, националните театри, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и органите во негов
состав, како и Агенцијата за разузнавање содржат податоци само за административните службеници и помошно - техничкиот персонал.
Член 15
(1) Институциите на јавниот сектор годишните планови за вработување во 2016 година ќе ги изготвуваат
преку
пристап
на
веб
локацијата
http://balancER.mioa.gov.mk, преку внесување на следните податоци :
- Матичен број/назив на институција;
- Вкупен број на вработени во институцијата и број
на вработени по припадност на заедници на денот на
пополнување на податоците;
- Планирани пензионирања во 2016 година; и
- Број на планирани нови вработувања во 2016 година.
(2) Откако калкулаторот ќе ја направи пресметката,
годишниот план се печати и се заверува со печат и потпис на раководното лице на институцијата.
(3) Доколку се работи за орган на државна управа,
годишниот план се доставува на согласност до Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, кој
е должен да даде согласност, односно забелешки во
рок од 5 дена од денот на приемот на барањето, во
спротивно ќе се смета дека е дадена согласност.
(4) По истекот на рокот од ставот (3) на овој член
доколку се работи за орган на државна управа, односно
веднаш по изготвувањето за останатите институции на
јавниот сектор, планот се доставува на согласност до
Министерството за информатичко општество и администрација кое е должно да даде мислење, односно забелешки во рок од 15 дена од денот на приемот, во
спротивно ќе се смета дека е дадено позитивно мислење.
(5) Јавните огласи за вработување во 2016 година се
објавуваат врз основа на распределбата на бројот на нови вработувања по припадност на заедница на начин утврден во член 7 ставови (4) и (5) на оваа методологија.
Член 16
Распределбата на новите вработувања согласно
член 8 од оваа методологија ќе биде предмет на ревизија на секои три години врз основа на податоците од
извештаите од член 9 на оваа методологија.
Член 17
Оваа методологија влегува со сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Заменик на Претседателот
Министер
на Владата на Република
за информатичко општество
Македонија
и администрација,
задолжен за спроведување
на Рамковниот договор,
Муса Џафери,с.р.
Марта Арсовска-Томовска,с.р.
Бр. 0402-313/1
25 март 2016 година
Скопје

Бр. 12/2-609/4
25 март 2016 година
Скопје
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1818.
Врз основа на член 2 точка 28 алинеја 5, член 9 и
член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ број 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 на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје, поднесено на ден 10.3.2016 година и дополнето на ден 18.3.2016 година, на седницата одржана на ден 25.3.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД
Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни
хартии од вредност по пат на приватна понуда - трета
емисија на 50.000 обични акции во вкупна вредност од
500.000 евра, односно во денарска противвредност од
30.847.400,00 денари согласно Одлуката бр. 0201-01/02
од 2.3.2016 година за зголемување на основната главнина на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје со трансформирање на заем во влог преку издавање
на нови акции од 3 (трета) емисија по пат на приватна
понуда, донесена од Собранието на акционери на АЛБСИГ АД Скопје.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр. 0201-01/02 од
2.3.2016 година за зголемување на основната главнина
на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје со
трансформирање на заем во влог преку издавање на нови акции од 3 (трета) емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на АЛБСИГ АД Скопје.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
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6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 10-33
25 март 2016 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1819.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 44 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011,
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015,
192/2015, 215/2015, 6/2016 и 53/16) и членовите 46 и
47 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/2011,
78/2013 и 33/2015), постапувајќи по барањето на
Макпетрол, Акционерско друштво-Скопје, за продолжување на лиценцата за вршење на енергетска дејност
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт, на седницата одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА
ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
1. На Акционерското друштво за промет со нафта и
нафтени деривати „Макпетрол“-Скопје („Макпетрол“
АД –Скопје), ул.„Св.Кирил и Методиј“, бр.4, 1000
Скопје, му се продoлжува лиценцата за вршење на
енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,
издадена со Одлуката бр. 02-1088/1 од 3.10.2005 година
(„Службен весник на РМ“ бр. 84/2005, 45/2009 и
172/2015), за период на важење од 10 години, за резервоарските капацитети со кои ќе ја врши енергетската
дејност, опишани во точката 10 од Прилогот 1 (пречистен текст), кој е составен дел на ова Одлука.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-74/15
29 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1 април 2016

Бр. 63 - Стр. 25

ПРИЛОГ 1
(Пречистен текст)
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Акционерското друштво за промет со нафта и нафтени деривати „Макпетрол“-Скопје („Макпетрол“ АД –
Скопје), ул.„Св.Кирил и Методиј“, бр.4, 1000 Скопје,
Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
3. Датум на продолжување на лиценцата:
29 март 2016 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
29 март 2026 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 03.03.1/05.2/09.2/15.3/16.
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 4057643
8. Единствен даночен број – 4030954258093
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на нафтени
деривати, биогорива и горива за транспорт, заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во
земјата и странство.
10. Деловни простори и простории во кои ќе се
врши енергетската дејност со карактеристики на
објектите, постројките, опремата и инсталациите
1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат
складовите за нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт, кој што се наоѓаат на следниве локации:
- Скопје – Склад за нафта и нафтени деривати
бр. 201 Илинден – Имотен лист 9988 за КО Илинден, 5 резервоари со вкупен капацитет од 10.600
м3, наменети за складирање на Еуросупер БС-95,
Еуросупер БС-98, Еуродизел БС Д-Е V и Екстра
лесно масло ЕЛ-1, од кои 4 резервоара се со капацитет од по 1.400 м3 и 1 резервоара е со капацитет
од по 5.000 м3;

- Скопје – ТНГ Постројка за пропан бутан гас бр. 204
с.Миладиновци – И.Л. 201 КО Текија; И.Л. 390 КО Бујковци и И.Л. 886 КО Бујковци, 4 резервоари со вкупен капацитет од 500 м3, наменети за складирање на течен нафтен гас (ТНГ), од кои 2 резервоара се со капацитет од по
100 м3 и 2 резервоара со капацитет од по 150 м3;
- Градско – Склад за нафта и нафтени деривати бр.
219 Градско, И.Л.1361 КО Градско, 2 резервоари од по
5.000 м3, односно со вкупен капацитет од 10.000 м3,
наменети за складирање на Мазут НС-1; и
- Авио-сервис Петровец бр.214, Скопје, И.Л.1019 за
КО Мралино - 8 резервоари со вкупен капацитет од
600 м3, наменети за складирање на Еуросупер БС-95,
Еуродизел БС Д-Е V, Гасно масло ГМ-1 и Авиобензин,
од кои 2 резервоара се со капацитет од по 25 м3, 5 резервоара со капацитет од по 100 м3 и 1 резервоар е со
капацитет од по 50 м3,
или вкупно 19 резервоари со вкупен капацитет од
21.700 m3.
2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт во секое време треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на
дејноста.
3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да
поседува или да има обезбедено право на користење на
склад со резервоарски капацитет определен со прописите
со кои се уредува трговијата на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,
најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на
Република Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт;
- обезбеди нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт, со кој врши трговија на големо да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и
здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

Стр. 26 - Бр. 63

- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки,
забрана за меѓу- субвенционирање
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои
се уредува сметководственото работење на претпријатието:
да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и
расходите со резултатите од работењето, како и паричните
текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).
2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавка и продажба на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца;
2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех;
- извештај за промените во главнината;
- извештај за паричните текови;
- применетите сметководствени политики;
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:
- заштита на опремата и објектите од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
- заштита при работа;
- обука и стручно усовршување на вработените заради
сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба.
4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

1 април 2016

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;
6. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
8. бизнис план за тековната година.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, презентирани согласно
Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.
- Носителот на лиценцата е должен да ја известува
Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;
- Носителот на лиценцата е должен по барање на
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и
други податоци во врска со вршењето на дејноста.
16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, инсталациите, како и на средствата и опремата
потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
15.

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 РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ФИСКАЛНА ЕВАЗИЈА ПО
ОДНОС НА ДАНОЦИТЕ НА ДОХОД
Се прогласува Законот за ратификација на договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата
на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија
по однос на даноците на доход,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 година.
Бр. 08-1887/1

Претседател

28 март 2016 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ
И ЗАШТИТА ОД ФИСКАЛНА ЕВАЗИЈА ПО ОДНОС НА ДАНОЦИТЕ НА ДОХОД
Член 1
Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски
Емирати за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на
доход, склучен на 26 октомври 2015 година во Дубаи.
Член 2
Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, арапски и англиски јазик, гласи:
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

1 април 2016

Бр. 63 - Стр. 55
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 64 - Бр. 63

1 април 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 68 - Бр. 63

1 април 2016
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 76 - Бр. 63

1 април 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

1 април 2016

Бр. 63 - Стр. 77
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за финансии се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE
QEVERISË SË EMIRATEVE TË BASHKUARA ARABE PËR EVITIMIN E TATIMIMIT TË DYFISHTË DHE
MBROJTJE NGA EVAZIONI FISKAL LIDHUR ME TATIMET MBI TË ARDHURA
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Emirateve të Bashkuara
Arabe për evitimin e tatimimit të dyfishtë dhe mbrojtje nga evazioni fiskal lidhur tatimet mbi të ardhura, e lidhur më 20
tetor 2015 në Dubai.
Neni 2
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, arabe dhe angleze, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Financave caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdesen për zbatimin e
Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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