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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
555.
Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Член 1
Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12,
169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16, 144/16, 187/16, 223/16 и 188/18), Табелата број 4 се заменува со нова Табела
број 4, која е дадена во Прилог број 1 и е составен дел на оваа уредба.
Член 2
Табелата број 6 се заменува со нова Табела број 6, која е дадена во Прилог број 2 и е составен дел на оваа
уредба.
Член 3
Табелата број 8 се заменува со нова Табела број 8, која е дадена во Прилог број 3 и е составен дел на оваа
уредба.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10619/1
25 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
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556.
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС
НА УДЕЛ ВО ДРУШТВОТО ЗА ОТКОПУВАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА И ТРГОВИЈА СО МЕРМЕРИ БЕЛМАР
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
1. Се дава согласност за пренос на удел во Друштвото за откопување, преработка и трговија со мермери
Белмар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје од страна на отстапувачот на уделот Г. Лазаридис Мармара Драма
А.Д.Драма Грција на примателот на уделот Нордиа
Енерџи АД од Грција.
2. Надоместокот за давање на согласноста за преносот на акциите во износ од 271.349,89 денари примателот на акциите е должен да го плати во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7885/1-18
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
557.
Врз основа на член 117 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
5.2.2019 година, донесе

Бр. 32 - Стр. 13

558.
Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАЛАБОВЕЦ-НОВИ ПРИСАД“, ОПШТИНА ПРИЛЕП НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ПРЕРАБОТКА НА МЕРМЕР ФИМАР БАЛКАН АД
СКОПЈЕ
1. На Акционерското друштво за производство и
преработка на мермер ФИМАР БАЛКАН АД Скопје
му се проширува концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот„ГалабовецНови Присад“, Општина Прилеп, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии,
а точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата
Y
7550322
7550271
7549957
7549806
7550184

Координата
X
4586072
4586193
4586365
4586240
4586040

2. Површината на просторот на проширувањето на
концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука
изнесува P=0,079393 км2.
3. Времетраењето за проширувањето на концесијаОДЛУКА
та за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
4.5.2025 година.
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА4. Висината на надоместокот за проширувањето на
ВИЛНИКОТ ЗА БАРАЊАТА ВО ОДНОС НА КВАконцесијата
од точка 1 на оваа одлука се определува со
ЛИТЕТОТ НА МЕЛЕНО МЕСО, ПОДГОТОВКИ ОД
Договорот за пренос на концесија за експлоатација на
МЕСО И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО
минерална суровина-мермер на локалитетот „ГалабоЧлен 1
вец-Нови Присад“, Општина Прилеп бр. 24-5774/1 од
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
16.11.2017 година (во понатамошниот текст: Договоза изменување и дополнување на Правилникот за барарот) во согласност со Тарифникот за утврдување на вињата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовсината на надоместоците за издавање на дозволи и
ки од месо и производи од месо, со бр. 02-3050/3 од концесии за вршење на детални геолошки истражувања
23.11.2018 година.
и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
Член 2
за
проширувањето
на концесијата од точка 1 на оваа
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од деодлука ќе се определат со анекс на Договорот.
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
6. Како почеток на важење на проширувањето на
Македонија“.
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот
на потпишувањето на анекс на Договорот.
Бр. 45-306/1
Заменик на претседателот
5 февруари 2019 година
на Владата на Република
7. Во име на Владата на Република Македонија,
Скопје
Македонија,
анексот на Договорот ќе го потпише министерот за
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. економија.

Стр. 14 - Бр. 32

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-579/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
559.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Крушево, се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија, на ГП бр. 1, кое претставува
КП бр.2880/4, КО Крушево-вон г.р., со површина од
29886 м2, градежно неизградено земјиште, запишано во
Имотен лист бр. 904, согласно Извод од Локална урбанистичка планска документација за уредување на просторот со намена Д3 спорт и рекреација – полетувалиште
за параглајдеристи и придружни содржини на дел од КП
2880, КО Крушево вон град, Општина Крушево, донесена со Решение на градоначалникот на Општина Крушево, бр. 21-100/38, од 21.9.2018 година, заради изградба на објект со намена Д3 – спорт и рекреација.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-658/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
560.
Врз основа на член 70-в став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА
ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ
НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука, се дава согласност на Програмата
за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за
2019 година, бр.50-1411/2 од 4.2.2019 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-784/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
561.
Врз основа на член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен Весник
на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНА МОДЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА - ПЛАТФОРМА КАКО ЕФИКАСЕН НОСИТЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕРСКИОТ ИТЕН МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (HEMS) И ХЕЛИКОПТЕРСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ
И СПАСУВАЊЕ (SAR)
Член 1
Сo започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR), каде што приватниот партнер
ќе користи, управува и одржува постоен објект на јавна
инфраструктура, се обезбедува овозможување на услуги како:
- Хеликоптерска служба за итна медицинска помош
(HEMS) и
- Потрага и спасување (SAR).
Член 2
Целта која треба да се оствари со доделувањето на
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за воведување на специјализирана хеликоптерска служба за итна медицинска помош (HEMS) и
хеликоптерските услуги за пребарување и спасување
(SAR) е испорака на итна медицинска помош во Република Македонија и брз транспорт до најблиската соодветна болница.
Член 3
Предмет на постапката за доделување договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација –платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и
хеликоптерските услуги за пребарување и спасување
(SAR) е избор на приватен партнер за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кој ќе постави и имплементира хеликоптерска организација со сите потребни лиценци, ќе обезбеди менаџмент за хеликоптерскиот итен медицински систем и

7 февруари 2019

хеликоптерските услуги за пребарување и спасување и
ќе организира наплата на надоместоци, според стандардите и развој и сертификација на местата за слетување и набавка на воздухоплови.
По потреба, на државните органи и институции,
приватниот партнер, во соработка, координација и согласност со Центарот за обука на пилоти на аеродромот
Петровец, да обезбеди користење на потребните капацитети и објекти за регрутирање и обука на соодветен
кадар од државните органи и институции.
Основните услови за доделување на договорот за
воспоставување на јавно приватно партнерство се:
- формирање на современа модерна организација –
платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот
итен медицински систем и хеликоптерските услуги за
заштита и спасување;
- користење, управување и одржување на објектите
за сместување на хеликоптерскиот итен медицински
систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување до нивното предавање на јавниот партнер;
- овозможување пристап до објектите на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските
услуги за заштита и спасување;
- партерно – хортикуларно уредување на објектите
на временски период од 8 години, за кое што време
приватниот партнер ќе плаќа концесиски надоместок
на јавниот партнер за целиот период, а со што на јавниот партнер ќе му овозможи обезбедување на јавна услуга на економски најефикасен начин без оптоварување на буџетот и без финансиски ризик.
Јавниот партнер ќе обезбеди локација на објектите
за сместување на хеликоптерскиот итен медицински
систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување.
Приватниот партнер е должен да ги врати објектите
на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување со целокупната документација во владение на јавниот партнер,
во рок од 30 дена од денот на престанувањето на важење на договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство.
Проценета вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е 9.000.000,00 евра.
Критериум за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде
„економски најповолна понуда“.
Времетраењето на договорот за воспоставување на
јавно приватно партнерство ќе изнесува 8 години од
денот на влегувањето во сила на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Другите услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе бидат
утврдени во содржината на тендерската документација.
Член 4
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се спроведе
како отворена постапка која ќе заврши со електронска
аукција согласно Законот за јавните набавки.
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Член 5
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ја спроведува
Комисија за спроведување на постапка за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство која ќе биде формирана од страна на Владата
на Република Македонија.
Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на
формирањето на Комисијата, да ја изготви тендерската
документација, вклучувајќи ги и нацрт договорот за
јавно приватно партнерство и јавниот оглас.
Комисијата ќе го објави јавниот оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство, во рок од пет дена од денот на изготвувањето на тендерската документација.
Член 6
Рокот за спроведување на постапката за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е 120 дена од денот на започнувањето на постапката.
Член 7
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска
противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавување на
јавниот оглас.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-942/2
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
562.
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
АКЦИИ ВО ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ ЛАРИН МРАМОР
КОМПАНИ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АД СКОПЈЕ
1. Се дава согласност за пренос на акции во Трговското друштво за производство и истражување ЛАРИН
МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје од
страна на отстапувачот на акциите Г. Лазаридис Мармара Драма А.Д.Драма Грција на примателот на акциите НОРДИА ЕНЕРЏИ АД од Грција.
2. Надоместокот за давање на согласноста за преносот на акциите во износ од 8.409.831,99 денари примателот на акциите е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-7904/1-18
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
563.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15) и член 62 став 3 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.96/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН
ГАС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Оправданост за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
Член 1
Оправданоста за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Македонија произлегува од фактот што порастот на цената на енергенсите во идниот
период ќе биде со висока стапка, а граѓаните како и
субјектите од комерцијалниот и јавниот сектор потешко ќе може да ги сервисираат финансиските обврски со
постојните енергенси.
Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до
поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните,
комерцијалните и јавните објекти, намалување на производните трошоци и заштедување на финансиски
средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и
јавниот сектор.
2. Цели на доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство
Член 2
Главна цел на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е обезбедување на квалитетни, оптимални услови во работата на јавни установи
од аспект на квалитетно загревање на јавните објекти
со добивање на топлинска енергија од систем кој користи енергенс кој е поекономичен, еколошки чист и
заштедува финансиски средства, односно ги намалува
трошоците во однос на постојниот начин на загревање
и систем кој е оддржлив на долг рок, како и за ладење,
како и обезбедување на евтин енергенс на комерцијалниот сектор за да може да ја зголемат конкурентноста,
односно пониски производни цени за производите и
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услугите кои се нудат на пазарот, како и подигање на
нивото на условите за квалитетно одвивање на јавните
дејности, подигање на еколошките стандарди, подигање на еколошката свест во Република Македонија,
обезбедување на средства за нови инвестиции од заштедата и други, како и намалување на СО2 во атмосферата и поголема заштита на животна средина.
3.Предмет на договорот за воспоставување на јавното
приватно партнерство
Член 3
Предметот на договорот за воспоставување на јавното приватно партнерство е изградба на нов систем за
дистрибуција на природен гас на територијата на Република Македонија и истиот опфаќа:
-изградба на примарна и секундарна дистрибутивната мрежа на природен гас согласно Законот за енергетика и Законот за градење,
-можност за инвестирање во терцијална мрежа
(приклучоци) до сите крајни потрошувачи (јавни институции, резиденцијални и комерцијални корисници)
вклучувајќи ја и опремата за мерење и регулација
(МРС) ,
-вршење на дејност дистрибуција на природен гас и
одржување и развој на дистрибутивниот систем,
-можност за инвестирање во адаптација/набавка на
опрема за производство на топлинска енергија кај постоечките објекти и
-можност за фазна реализација на проектот.
4.Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство
Член 4
Основни услови за воспоставување на договор за
јавно приватно партнерство кои ќе бидат предмет на
конкурентниот дијалог :
-висината на надоместок за приклучок на дистрибутивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници
(приклучна такса);
-висина на концесиски надоместок;
-времетрање на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
- соодветното искуство во оперирање со дистрибутивни системи за природен гас во урбани средини ќе
биде еден од критериумите за техничката способност
за претквалификација на понудувачите.
Другите услови за воспоставување на договор за
јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.
5.Вид, начин и рок на постапка
Член 5
Постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Македонија ќе се спроведе како
постапка на конкурентен дијалог во согласност со Законот за јавни набавки.
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Постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Македонија ќе се спроведе во рок
не подолг од дванаесет (12) месеци, од денот на влегувањетп во сила на оваа одлука.
Постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Македонија ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот
систем на природен гас во Република Македонија формирана од Владата на Република Македонија.
Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република
Македонија, ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт договор и јавен оглас.
Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република
Македонија, ќе треба да ја подготви тендерската документација во рок не подолг од 30 дена од денот на формирање на комисијата.
Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република
Македонија го објавува јавниот повик за доделување
на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
6. Надоместок за реализација на договорот за воспоставување на јавно приватно – партнерство
Член 6
Надоместокот за реализација на договорот за воспоставување на јавно приватно - партнерство кој треба
да го плаќа приватниот партнер, се утврдува како процент врз основа на остварениот годишен приход од
оперирањето со дистрибутивниот систем за природен
гас, остварен од страна на приватниот партнер.
7.Времетраење на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство
Член 7
Времетраењето на договорот за воспоставување на
јавно приватно партнерство согласно Законот за
концесии и јавно приватно партнерство изнесува максимум 35 години, од денот на влегувањето во сила на
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
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8.Висина на надоместок за тендерска документација
Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација се определува во износ од 5.000 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на
подигањето на тендерската документација.
9.Влегување во сила
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1045/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
564.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16,
64/18 и 20/19), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ДОНЕ БОЖИНОВ” –
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом ,,Доне Божинов” - Пробиштип му се доделуваат вкупно
219.500,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Раздел 16001, Програма 6, Потпрограма 60, Расходна ставка 464 - Разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режиски трошоци за потрошена електрична
енергија и потрошена вода, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1094/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
565.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

бедат во буџетот на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и
услуги АГРОЦЕНТАР ДВА ДООЕЛ Кочани за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр. 5998/9, место
викано Босевица, катастарска култура оризова нива,
катастарска класа 1, со површина од 59908 м2 запишана во Имотен лист бр.14341 за КО Кочани.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1169/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
566.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2019
ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје му се доделуваат вкупно 1.500.000 денари од
Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2019 година кои не можат да се обез-

Бр. 45-1172/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
567.
Врз основа на член 153 став (1) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија”
бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА НОТАРСКАТА
ТАРИФА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НОТАРСКАТА
ТАРИФА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Нотарската
тарифа за изменување на Нотарската тарифа бр. 21664/2 од 7.2.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1187/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
568.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2019 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Факултетот за исламски науки Скопје му се доделуваат вкупно 1.000.000 денари од
Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2019 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за исламски науки Скопје.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1188/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
569.
Врз основа на член 99-в став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ КАКО МЕРКА ЗА ИСПЛАТА ЗА ПРОДАДЕНО
ВИНСКО ГРОЗЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош
како мерка за исплата на продадено винско грозје, висината на дополнителната помош, начинот на утврдување на износот и рокот за враќање на исплатените
средства за дополнителната помош.
Член 2
Дополнителната помош како мерка од член 1 на
оваа одлука се исплаќа за продадено винско грозје во
период од 15 август 2014 година до 15 ноември 2016
година на откупувач за винско грозје регистриран во
регистарот на производители на вино во време на продажбата на винското грозје, а кое не е платено од страна на откупувачот до денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Дополнителната помош од став 1 на овој член се
исплаќа како мерка предвидена во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.
Член 3
Висината на дополнителната помош од член 1 на
оваа одлука се утврдува според сортата на продаденото
винско грозје која не е повисока од просечната цена за
откуп на винско грозје во Република Македонија која е
утврдена по килограм винско грозје на годишно ниво
за периодот од 2014 година до 2016 година и изнесува:
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Член 4
Износот на дополнителната помош за продадено
винско грозје се утврдува врз основа на податоците
за производителите на винско грозје и тоа: име и
презиме/назив, ЕМБГ/ЕДБС, сорта на винско грозје,
количина на продадено а неплатено винско грозје и
назив на откупувачот кои Државниот инспекторат за
земјоделство ги доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Податоците од став 1 на овој член се доставуваат на
образец кој е даден во прилог и е составен дел на оваа
одлука.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по приемот на податоците од
став 1 на овој член а согласно висината на дополнителната помош утврдена во член 3 на оваа одлука, го утврдува износот на дополнителната помош во решението за исплата по поединечен корисник.
Член 5
Корисникот на дополнителната помош ќе го врати
исплатениот износ на дополнителната помош доколку
во периодот од три години од денот на исплатата врз
основа на судска одлука или исполнување на договорот за откуп/продажба на винско грозје го добие истиот, намален или зголемен износ на име надомест на
штета или исполнување на договорот за откуп/продажба на винско грозје.
Корисникот на дополнителната помош согласно
став 1 на овој член средствата ги враќа на сметка на
Буџет на Република Македонија во рок од 15 дена од
денот на наплатата согласно судската одлука или исполнувањето на договорот за откуп/продажба на винско грозје.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 60 дена пред истекот на
третата години од денот на исплатата на дополнителната помош врз основа на податоците од Управата за јавни приходи врши проверка на исполнувањето на обврската на корисникот од став 2 на овој
член.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1189/1
7 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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ОДЛУКА

570.
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕ-

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

КУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ

лика Македонија“ бр.52/91) и член 53 став 2 од Законот

СТВАРИ НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА

за надворешни работи („Службен весник на Република

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и
226/15) Владата на Република Македонија, на седница,
одржана на 7.2.2019 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку
нотар да се понуди идеален дел 5021/17335 од недвижни ствари-деловни простории сопственост на Републи-

ОДЛУКА

ка Македонија-Министерство за финансии-Управа за

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МАНДАТОТ НА ГЕНЕ-

јавни приходи кои се наоѓаат на ул. Маршал Тито бб во

РАЛНИОТ КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ

Тетово, КП бр.3039 КО Тетово-1 запишани во Имотен

КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО

лист број 102979 и тоа:

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО

- зграда 1, кат ПР влез 1 број 1, намена Г 4-7, пов-

СЕДИШТЕ ВО ЧИКАГО

ршина 5412 м2,

Член 1

ршина 2376 м2,

- зграда 2, кат ПР влез 1 број 1, намена Г4-7, повСо оваа одлука се продолжува мандатот на Јакуп
Реџепи, генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Чикаго, за период до една година, заклучно со 31.7.2020 година.

- зграда 3, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 1176 м2,
- зграда 4, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 880 м2,
- зграда 5, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 890 м2,
- зграда 6, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, пов-

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ршина 774 м2,
- зграда 7, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 794 м2,

Бр. 45-1190/1

Претседател на Владата

7 февруари 2019 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
_________

571.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18), член 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите
во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и
21/18) и член 33 од Законот за сопственост и други
стварни права („Службен всник на Република Македонија“, бр.18/01, 92/08, 139/09 и 35/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.2.2019 година, донесе

- зграда 9, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 548 м2,
- зграда 9, кат К, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 465 м2,
- зграда 10, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 606 м2,
- зграда 11, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 437 м2,
- зграда 12, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 423 м2,
- зграда 13 кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 330 м2,
- зграда 14, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 275 м2,
- зграда 15, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 242 м2,
- зграда 16, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 256 м2,
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- зграда 17, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 222 м2,
- зграда 18, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 168 м2,
- зграда 19, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 134 м2,
- зграда 20, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 123 м2,
- зграда 21, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 129 м2,
- зграда 22, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 102 м2,
- зграда 23, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 83 м2,
- зграда 24, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 66 м2,
- зграда 25, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 71 м2,
- зграда 26, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 320 м2 и
- зграда 27, кат ПР, влез 1 број 1 намена Г4-7, површина 33 м2,
на сосопствениците Агенција за вработување на Република Македонија, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ЈЗУ Општа болница
Борка Талевски-Прилеп, Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ Скопје и ДГТУ Јелак Градба ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, по цена определена со процената на овластен
проценител бр. СВ 5 133/18-3 од 25.12.2018 година на
Бирото за судски вештачења соодветно на идеалниот
дел на Република Македонија-Министерство за финансии-Управа за јавни приходи, што претставува
53.226.240,00 денари.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Министерство за финансии-Управа за јавни приходи.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1195/1
7 февруари 2019 година

Претседател на Владата
на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

572.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците
на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.13/96), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРОБОВИ НА ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО
ОСЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈНИ НА МАКЕДОНИЈА
ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
I
Со оваа програма се обезбедуваат потребни средства за уредување и одржување на индивидуалните
гробови и заеднички гробници на паднати борци во
Антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија, согласно член 9 став
2 од Законот за обележување, уредување и одржување
на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство,
како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.13/96).
II
Средствата за остварување на оваа програма во висина од 1.200.000,00 денари за уредување и одржување
на индивидуалните гробови и заеднички гробници на
паднати борци, ќе се обезбедат од буџетот на Министерство за труд и социјална политика - Раздел 15001,
Програма 53, Ставка 471.
III
Средствата од точка II од оваа програма се распоредуваат за уредување и одржување на индивидуални
гробови и заеднички гробници на општините и на градот Скопје, и тоа:
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IV
Средствата утврдени во точка III од оваа програма,
Управата за прашања на борците и воените инвалиди
преку Министерството за труд и социјална политика ги
пренесува на општините и на Градот Скопје, по претходно поднесено барање за извршените работи.
За искористеноста на доделените средства општините и Градот Скопје доставуваат извештај до Министерството за труд и социјална политика - Управа за
прашања на борците и воените инвалиди.
Од страна на Управата за прашања на борците и воените инвалиди се врши контрола на реализираните активности на општините и Градот Скопје и доколку се
утврдат неправилности или ненаменско користење на
средствата, општината односно Градот Скопје ќе ги
врати средствата во Буџетот на Република Македонија.
V
За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за труд и социјална политика преку Управата за прашања на борците и воените инвалиди.
VI
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2019 година.
Бр. 45-1175/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
573.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.238/18), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник
на Република Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11,
53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и
39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник
на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13,
106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република
Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19,) во делот I став 1 во табелата во мерка 1 износот „2.000.000.000 “ се заменува со
износот „1.880.000.000 “.
По мерката 8 се додава нова мерка 8-а која гласи:
8-а

Дополнителна помош за продадено-неплатено винско грозје
во период од 15 август 2014 година до 15 ноември 2016 година

120.000.000

II
Во делот II износот „2.000.000.000 “ се заменува со
износот „1.880.000.000 “.
III
По делот IX се додава нов дел IX-a кој гласи:
„Средствата од дел I мерка 8-а од оваа програма во
износ од „120.000.000 “ ќе се исплатат за дополнителна
помош за продадено-неплатено винско грозје согласно
Одлуката за утврдување на дополнителна помош како
мерка за исплата за продадено винско грозје („Службен
весник на Република Македонија“ бр.32/19).
IV
Во делот XII по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Корисници на дополнителната помош од дел I
мерка 8-а од оваа програма се земјоделски стопанства
како производители на винско грозје кои биле корисници на мерка од годишната програма за финансиска
подршка во земјоделството во периодот од 2014 до
2016 година и кои го продале винското грозје на регистриран откупувач во период од 15 август 2014 до 15
ноември 2016 година.“
V
Во делот XIV во табелата по колоната 8 се додава
нова колона 8-а која гласи:
8-а
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VI
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 45-1206/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
574.
По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/19), направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА
Во Програмата, во дел VI став (2) наместо зборовите „алинеи 1, 2, 3 и 5“ треба да стојат зборовите „алинеи 1, 2, 3, 4 и 5“, односно целиот став треба да гласи:
„(2) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 на овој
дел, за периодот од 1 септември 2018 до 31 декември
2018 година е 28 февруари 2019 година.“.
Бр. 44-11618/2-18
7 февруари 2019 година
Од Владата
Скопје
на Република Македонија
__________
575.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Уредбата за престанување на важењето на Уредбата за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/19) направена е техничка грешка, поради
што се дава
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ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во основот за донесување на Уредбата наместо зборовите „Врз основа на член 211 став 2 од Законот за
служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 36/10, 23/11,
47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16)“ треба
да стојат зборовите „Врз основа на член 36 став 2 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), а наместо точките „1.“
и „2.“ треба да стои „член 1“ и „член 2“.
Бр. 45-614/2
7 февруари 2019 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
576.
Врз основа на член 161 став (7) од Законот за нотаријатот (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе
ПРОГРАМА
ЗА СОДРЖИНАТА НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ
Член 1
Со оваа програма се пропишува содржината на нотарскиот испит која ги опфаќа градивото и прописите
за полагање на нотарскиот испит.
Член 2
Програмата за полагање на нотарскиот испит се
состои од:
1. Нотарска служба, организација и делокруг на нотаријатот, составување, заверување и легализација на
исправите во односите со меѓународен елемент.
1.1. Поим на нотаријат, нотари, нотарска служба и
нотарски исправи и заверки.
1.2. Начела на вршење на нотарска служба.
1.3. Именување на нотарите (услови и постапка за
именување на нотар, нотарска свечена изјава и повелба
за поставување).
1.4. Определување на бројот и распоредот на нотарските службени седишта и службени подрачја.
1.5. Oсигурување од одговорност за штета причинета од нотар.
1.6. Постапка за издавање, одземање и поништување на службен печат, сув жиг, жиг за восок, штембили,
потпис и квалификуван сертификат издаден од овластен издавач.
1.7. Нотарска канцеларија и работно време.
1.8. Причини за престанок на службата на нотарот и
разрешување (барање за престанок на вршење на нотарската служба, разрешување, правен лек и известување за престанокот на вршењето на службата).
1.9. Преземање и чување на списите и нотарските
деловни книги во случај на престанок на нотарската
служба.
1.10. Обнова и замена на изгубени списи од архива на нотарот на кого му престанала нотарската
служба.
1.11. Службено седиште, службено подрачје, неможност за преместување на нотарот, отсуство на нотарот.

1.12. Службена должност на нотарот, одбивање
на преземање на службено дејствие и задолжително
пријавување на корупција.
1.13. Изземање на нотар, нотарска тајна и слободен пристап до информации од јавен карактер, соработка и здружување на нотари и забрана за вршење на
друга дејност или функција.
1.14. Заштита на нотарската канцеларија, ослободување од трошоците и одговорност за штета.
1.15. Начин на пишување на нотарски исправи и
заверки и потпишување на нотарски исправи.
1.16. Броеви во нотарската исправа, исправка и
дополнувања во нотарски исправи, означување и поврзување на страници на нотарската исправа, нотарска
исправа која нема својство на јавна исправа.
1.17. Нотарска исправа составена во електронски
облик, електронски извод на нотарска исправа, електронски заверен препис, доставување на податоци, запишување и внесување на нотарски исправи во електронски облик во јавните регистри и електронска комуникација на нотарот со електронските бази на податоци, архивирање на нотарска исправа во електронски
облик.
1.18. Чување и издавање на нотарски исправи,
привремено одземање на нотарски исправи, пари и
предмети.
1.19. Правни работи за кои нотарскиот акт е задолжителен и составување на нотарски акт.
1.20. Извршност на нотарска исправа.
1.21. Потврдување на приватни исправи (солемнизација).
1.22. Нотарски исправи за пренос на право на сопственост.
1.23. Утврдување на идентитет и субјективитет.
1.24. Сведоци на идентитет, сведоци при составување на нотарски акт, присуство на сведок на актот,
писмени глуви, неми и глувонеми учесници, неписмени глуви, неми и глувонеми учесници, преведувачи.
1.25. Содржина на нотарски акт и ништовност на
нотарски акт.
1.26. Нотарски платен налог (предлог за издавање
на решение за нотарски платен налог, содржина на
предлогот и основ за издавање на решение за нотарски
платен налог).
1.27. Постапка по предлог за издавање на решение за нотарски платен налог и форма и содржина на
решението за нотарски платен налог.
1.28. Приговор против решението за издавање на
нотарски платен налог.
1.29. Потврда за правосилност и извршност и укинување на потврда за правосилност и извршност.
1.30. Награда и трошоци во постапка за издавање
на нотарски платен налог.
1.31. Повлекување на предлог за издавање на нотарски платен налог.
1.32. Обврска за плаќање на судска такса и форма
и содржина на решението за нотарски платен налог.
1.33. Начин на достава и достава со јавна објава.
1.34. Субсидијарна приемна на Законот за парничната постапка.
1.35. Записници, потврди и заверки (потврдување
на факти и изјави, заверка на преписи, заверка на изводи и преписи од регистри, трговски и деловни книги).
1.36. Записници, потврди и заверки (заверка на
превод од овластен судски преведувач, заверка на потпис или ракознак).
1.37. Записници, потврди и заверки (потврда за
времето кога исправата е поднесена, потврда дека некој е жив, потврда за факти од регистар).
1.38. Записници, потврди и заверки (соопштување
на изјави и потврди за извршено соопштение и примање изјави под заклетва).
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1.39. Водење записници и потврдување на заклучоци за одржани собранија и седници на друг орган на
правно лице.
1.40. Записник за потврдување на факти.
1.41. Протести на меница и чек.
1.42 Полномошно.
1.43. Изворник на нотарска исправа и извод од
нотарска исправа.
1.44. Препис од изворник на нотарска исправа и
издавање на извод и препис од изворник.
1.45. Потврди за уписи во нотарски уписници и
постоење на нотарски исправи, прилози кон изворник и
извод на нотарска исправа, заверка на извод од нотарска исправа, рокови за издавање на изводи, потврди,
извадоци и преписи.
1.46. Преземање на исправи, пари и хартии од
вредност заради чување и предавање (преземање на исправи заради чување или предавање).
1.47. Преземање на чување пари и хартии од
вредност (нотарски депозит) и својство на нотарски
депозит.
1.48. Чување и предавање на пари и хартии од
вредност и неможност за предавање на пари и хартии
од вредност.
1.49. Чување на архивски материјал и обновување
на нотарски исправи и списи.
1.50. Нотарски деловни книги.
1.51. Заменик – нотар.
1.52. Помошник – нотар.
1.53. Нотарски стручни соработници и нотарски
приправници.
1.54. Нотар кој привремено ја врши службата.
1.55. Нотарска комора на Република Македонија
(статут и други општи акти и приходи на Комората).
1.56. Собрание и надлежност на собранието.
1.57. Управен одбор и надлежност на Управниот
одбор.
1.58. Претседател на Нотарска комора на Република Македонија и негова надлежност.
1.59. Дисциплински орган.
1.60. Правни средства против одлуките на Нотарската комора на Република Македонија.
1.61. Извештај за работата на нотаријатот.
1.62. Надзор над работењето на нотарската служба (овластување на Министерството за правда при надзор, надзор над работата на Нотарска комора на Република Македонија и надзор над законитоста на работењето на нотарот).
1.63. Овластувања на Нотарска комора на Република Македонија за вршење надзор на нотарите.
1.64. Дисциплинска одговорност на нотарите.
1.65. Дисциплинска постапка, поведување на дисциплинска постапка и итност на постапката.
1.66. Привремено оддалечување од вршење на нотарската служба.
1.67. Дисциплински мерки.
1.68. Изрекување на писмена опомена или парична казна.
1.69. Изрекување на јавна опомена или парична
казна.
1.70. Изрекување на парична казна или привремено одземање на правото на вршење на нотарската
служба.
1.71. Изрекување на трајно одземање на правото
на вршење нотарска служба.
1.72. Прекин на дисциплинска постапка и застареност на дисциплинската постапка.
1.73. Одлуки и правен лек против одлука донесена во дисциплинска постапка.
1.74. Извршување на дисциплински одлуки.
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1.75. Нотари како повереници на судовите и другите органи (постапка за расправање на оставина, други работи кои можат да му се доверат на нотар, правна
положба на нотарот како повереник, надзор над работењето на нотарот како повереник, постапка за правна
заштита и чување на актите на нотарот како повереник
на судот).
1.76. Нотарска тарифа и спорови за наградата и
надоместокот на трошоците.
1.77. Наплата на нотарска награда и трошоци,
плаќање на награда и аванс, забелешка и потврда за
наградата и трошоците и наплата на нотарска такса.
1.78. Спорови за награда и надоместок на трошоците.
1.79. Мерки за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.( Програма за спречување на перење пари и други
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам
и надзор над примената на одредбите од Законот за
спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам).
1.80. Нотарски испит
1.81. Форма, начин на пишување и обележување
нотарски исправи.
1.82. Утврдување на опрема и простории потребни за вршење на нотарската служба.
1.83. Легализација на јавните исправи во меѓународниот правен промет.
1.84. Хашка Конвенција за укинување на потребата од легализација на странски јавни исправи.
1.85. Општ деловен уписник - (ОДУ).
1.86. Уписник за заверки и преводи - (УЗП).
1.87. Уписник за протести - (УП).
1.88. Уписник за доверени работи – ( УДР).
1.89. Уписник за нотарски платни налози (УНПН).
1.90. Депозитна книга за преземени и издадени
туѓи пари, хартии од вредност и скапоцености – (ДК).
1.91. Заеднички именик на странкитеза сите нотарски деловни книги.
1.92. Член 6 од Европската конвенција за човекови права – право на правично судење.
2. Кривично право за кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството; против службената должност; против правосудството и
против правниот сообраќај.
2.1. Умисла и небрежност;
2.2. Помагање;
2.3. Застареност на кривичното гонење;
2.4. Тек и прекин на застарувањето на кривичното
гонење;
2.5. Неовластено откривање тајна;
2.6. Злоупотреба на доверба;
2.7. Фалсификување на хартии од вредност;
2.8. Перење на пари и други приноси од казнено
дело;
2.9. Измама при работење со хартии од вредност;
2.10. Даночно затајување;
2.11. Фалсификување или уништување на деловни книги;
2.12. Оддавање и неовластено прибавување деловни тајни;
2.13. Неовластена употреба на туѓа фирма;
2.14. Злоупотреба на службена положба и овластување;
2.15. Несовесна работа во служба;
2.16. Проневера во служба;
2.17. Измама во служба;
2.18. Примање на поткуп;
2.19. Давање на поткуп;
2.20. Противзаконито посредување;
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2.21. Противзаконито стекнување и прикривање
на имот;
2.22. Оддавање службена тајна;
2.23. Фалсификување службена исправа;
2.24. Противзаконита наплата и исплата;
2.25. Непријавување подготвување на кривично
дело;
2.26. Непријавување кривично дело или сторител;
2.27. Поднесување лажни докази;
2.28. Спречување на докажување;
2.29. Фалсификување на исправа;
2.30. Посебни случаи на фалсификување исправа;
2.31. Компјутерски фалсификат;
2.32. Употреба на исправа со невистинска содржина.
2.33. Лихварство
2.34. Давање лажен исказ
2.35. Оштетување или повластување доверител
2.36. Злоупотреба на довербата
2.37. Злопотреба на лични податоци
2.38. Злоупотреба на овластување во стопанството
2.39. Бесправно градење
2.40. Измама на штета на средства на Европската
заедница
2.41. Намерно предизвикување стечај
3. Парнична постапка, вонпарнична постапка, облигационо, наследно, семејно, стварно право и извршување
3.1. Месна и стварна надлежност на судот.
3.2. Странки и нивни законски застапници.
3.3. Полномошници.
3.4. Донесување на одлуки.
3.5. Начин на доставување на писмена.
3.6. Одбивање на прием.
3.7. Промена на стан.
3.8. Полномошник за примање на писмена.
3.9. Тужба и противтужба.
3.10. Докази во постапката.
3.11. Обезбедување на докази.
3.12. Пресуда и видови пресуди.
3.13. Правосилност на пресудите.
3.14. Решение.
3.15. Редовни правни лекови.
3.16. Жалба против пресуда и право на изјавување
на жалба.
3.17. Жалба против решение.
3.18. Вонредни правни лекови.
3.19. Постапка во спорови поради смеќавање на
владение.
3.20. Издавање на платен налог.
3.21. Постапка во стопански спорови.
3.22. Одземање на деловна способност и враќање
на деловна способност.
3.23. Прогласување на исчезнато лице за умрено и
докажување на смрт.
3.24. Продолжување на родителското право и
должности по понолнетството.
3.25. Расправање на оставина.
3.26. Надлежност при расправање на оставина.
3.27. Нотари како повереници на судот.
3.28. Смртовница.
3.29. Попис и процена на оставината.
3.30. Привремени мерки за обезбедување на оставината.
3.31. Постапка со тестамент.
3.32. Постапка на оставинскиот суд по прием на
смртовница.
3.33. Рочиште за расправање на оставина.
3.34. Донесување на решение.
3.35. Наследно правно барање по правосилноста
на решението за наследување.
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3.36. Постапка кога за наследување на оставината
е надлежен странски орган.
3.37. Определување на надоместок за експроприрана недвижност.
3.38. Делба на заеднички предмет или имот.
3.39. Составување на судски тестамент.
3.40. Поништување на исправи.
3.41. Чување на исправи.
3.42. Судски депозит.
3.43. Страни и предмет на облигационите односи.
3.44. Облигационо – правни факти (извори на облигациите).
3.45. Содржина и дејство на облигационите односи.
3.46. Промена на страните на облигационите односи:
- Цесија (пренос на правото).
- Преземање на долг.
- Отстапување (пренос) на договорот.
- Пристапување кон долг.
- Преземање на исполнување (туѓ) долг.
- Капара и пишманлук.
3.47. Промена на содржината на облигационите
односи (општо и начини на промени).
3.48. Облигациони односи со сложени страни:
- Деливи облигациони односи.
- Солидарни облигациони односи.
- Неделиви облигациони односи.
3.49. Парични облигациони односи (предмет, исполнување, камата).
3.50. Облигациони односи со повеќе предмети:
- Алтернативни облигациони односи.
- Факултативни облигациони односи.
3.51. Престанување на облигационите односи:
- Исполнување.
- Пребивање (компензација).
- Отпуштање на долг.
- Новација.
- Соединување (конфузија).
- Невозможност во исполнување.
- Истек на време и отказ.
- Смрт.
- Застареност.
3.52. Двостранообврзувачки договори и едностранообврзувачки договори.
3.53. Главен (самостоен) договор и спореден договор.
3.54. Именувани договори и неименувани договори.
3.55. Каузални договори и апстрактни договори.
3.56. Формуларни договори, атхезиони договори
и општи услови на договорот.
3.57. Општи услови за настанување на договорите:
- Договорни страни.
- Согласност на волјите на договорните страни
(преговори, преддоговор, понуда, прифаќање на понудата, перфекција на договорот).
- Предмет на договорот.
- Кауза (основ) на договорот.
- Форма на договорот.
3.58. Толкување на договорите.
3.59. Општо за дејството на договорите.
- Договор во корист на трето лице.
3.60. Посебно за дејства на двостраните договори:
- Одговорност за правните и материјалните недостатоци на исполнувањето.
- Приговор за неисполнување на договорот.
- Раскинување или измена на договор поради променети околности.
- Невозможност за исполнување и виша сила.
- Прекумерно оштетување.
- Лихварски договор.
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3.61. Неважност на договорите:
- Непостоечки договор.
- Ништовни договори.
- Рушливост на договорот.
- Разлики помеѓу ништовноста и рушливоста.
3.62. Раскинување на договорите:
- Спогодбено раскинување.
- Еднострано раскинување.
3.63. Побојност на договорите.
3.64. Поим, видови и класификација на посебните
облигациони договори.
3.65. Договори што се правен основ за пренесување на правото на сопственост врз ствар:
- Договор за продажба.
- Договор за размена.
- Договор за заем.
- Договор за дар.
- Договор за отстапување на имотот за време на живот.
3.66. Договори што се правен основ за користење
и за чување туѓа ствар:
- Договор за закуп.
- Договор за послуга.
- Договор за депозит (остава).
3.67. Договори што се правен основ за вршење услуги:
- Договор за дело.
- Договор за налог.
3.68. Договори што се правен основ за здружување средства и труд:
- Договор за ортаклак.
- Договор за доживотна издршка.
3.69. Договори што се правен основ за зајакнување на побарувањата:
- Договор за залог.
- Договор за гаранција.
- Банкарска гаранција.
- Договор за капар.
- Договор за пишманлак.
- Договор за капар како пишманлак.
- Договор за договорна казна.
3.70. Облигациони односи што настануваат со
причинување на штета (општо).
3.71. Страни на облигационите односи што настануваат со причинување на штета.
3.72. Општиуслови потребни за настанување на
облигационите односисо причинување на штета.
3.73. Посебни услови за настанување на облигационите односи со причинување на штета.
3.74. Видови на одговорност за причинета штета.
3.75. Субјективна одговорност (општо):
- Поим за вината.
- Видови вина.
- Претпоставување односно докажување вина.
3.76. Објективна одговорност:
- Услови за објективна одговорност.
- Посебно за имателот на опасната ствар и вршителот на опасна дејност.
- Опасна ствар и опасна дејност.
- Основ на објективната одговорност.
- Посебни случаи на објективната одговорност.
3.77. Договорна одговорност (општо):
- Особености за договорната одговорност за причинета штета.
- Штета.
- Вина.
3.78. Одговорност за друг (општо):
- Штета причинета од полнолетно лице неспособно
за расудување.
- Штета причинета од малолетник.
- Одговорност на родителите и малолетниците врз
основа на справедливост.
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3.79. Одговорност на правното лице (работодавачот) и неговите органи за штета причинета на трето лице (општо):
- Страни (штетник и оштетен).
- Штетно дејствие.
- Вина.
- Одговорност без оглед на вина.
3.80. Останати случаи на одговорност за причинета штета.
3.81. Поим на надомест на штета.
3.82. Надоместување на материјална штета:
- Поим на надоместување на материјална штета.
- Видови на надоместување на материјална штета.
- Обем и висина на надомест на материјална штета.
- Надомест на материјална штета во случај на смрт,
телесна повреда и оштетување на здравјето.
- Надомест на материјална штета во случај на повреда на честа и ширење невистинити наводи.
3.83. Надоместување на нематеријална штета:
- Поим на надоместување на нематеријална штета.
- Нематеријално надоместување на нематеријална
штета.
- Парично надоместување на нематеријална штета.
3.84. Еднострани изјави на волја:
- Јавно ветување награда.
- Издавање хартии од вредност.
3.85. Оставина:
- поим и содржина,
- издвојување на предмети од домаќинство,
- издвојување на дел од заеднички имот,
- утврдување на вредност на оставината.
3.86. Способност за наследување.
3.87. Неспособност за наследување.
3.88. Недостојност за наследување.
3.89. Физички лица и правни лица како наследници.
3.90. Прв наследен ред.
3.91. Втор наследен ред.
3.92. Трет наследен ред.
3.93. Нужни наследници и нужен наследен дел.
3.94. Пресметување на нужниот дел, намалување
на располагањето со тестаментот и враќање на подароците.
3.95. Поим за тестамент и карактеристики.
3.96. Услови за полноважност на тестаментот.
3.97. Видови тестамент (класификација на формите на тестамент).
3.98. Содржина на тестаментот.
3.99. Определување на легат (содржина, легатар и
извршување на легатот).
3.100. Определување на извршител на тестамент:
- полагање на сметка и награда за извршителот,
- престанок на должноста на извршител на тестаментот.
3.101. Чување и толкување на тестаментот.
3.102. Услови за склучување и полноважност на
брак.
3.103. Форма на брак, дејства и престанок на бракот.
3.104. Поим, предмет и содржина на родителското
право.
3.105. Право и должности на родителите и децата.
3.106. Посвојување (поим, услови и засновање на
посвојувањето).
3.107. Права и должности на посвоителот и посвоеникот и престанок на посвојувањето.
3.108. Организација на старателството и старателскиот орган во Република Македонија.
3.109. Видови старателство:
- Старателство над малолетни лица
- Старателство над лица лишени од деловна способност.
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3.110. Издржување - издржување на децата, на родителите и на другите роднини.
3.111. Издржување - издржување на брачен другар.
3.112. Издржување - определување на издршка.
3.113. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и децата.
3.114. Основни карактеристики на стварните права.
3.115. Други карактеристики на стварните права.
3.116. Разграничување на стварните од облигационите права.
3.117. Класификации на стварните права во современото стварно право.
3.118. Правото на сопственост според Уставот на
Република Македонија.
3.119. Видови стварни права во Република Македонија - од донесувањето на Законот за сопственост и
други стварни права до денес.
3.120. Право на сопственост
а) Објект на правото на сопственост,
б) Облици и подоблици на правото на сопственост
- Сосопственост (поим и предмет)
- Заедничка сопственост
- Етажна сопственост
в) Стекнување на правото на сопственост
- Оригинерно стекнување на правото на сопственост
- Деривативен начин на стекнување на правото на
сопственост
- Стекнување на правото на сопственост со наследување
г) Остварување на правото на сопственост
д) Заштита на правото на сопственост
ѓ) Престанок на правото на сопственост
е) Ограничувања на правото на сопственост
- општи
- посебни
3.121. Право на службеност а). стварни службености, б). лични службености.
3.122. Право на залог
а). Рачен залог
б). Хипотека
3.123. Право на долготраен закуп на градежно земјиште според Законот за градежно земјиште.
3.124. Право на долготраен закуп на градежно земјиште според Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.
3.125. Право на долготраен закуп на земјоделско
земјиште.
3.126. Право на првенствено купување.
3.127. Стварни права на странски лица.
3.128. Правен режим на стварите.
3.129. Заштита на стварните права,
3.130. Престанок на стварните права.
3.131. Superficies solo cedit.
3.132. Објект од траен карактер и објект од времен
карактер.
3.133. Ствари (добра) од општ интерес за Република
Македонија.
3.134. Деливи и неделиви ствари.
3.135. Потрошни ствари и непотрошни ствари.
3.136. Владение:
- правен режим и елементи,
- поим, субјекти и предмет.
3.137. Непосредно и посредно владение.
3.138. Оригинерно и изведено владение.
3.139. Законско и незаконско владение.
3.140. Вистинско (право, мирно) владение и невистинско (манливо, вициозно) владение.
3.141. Совесно и несовесно владение.
3.142. Стекнување на владението.
3.143. Престанок на владението.
3.144. Владетелски тужби
- Тужба заради смеќавање или одземање на владение.
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- Тужба за заштита на совладението и на заедничкото владение.
- Тужба за заштита на владението на наследниците.
3.145. Заштита на владението со дозволена самопомош.
3.146. Извршни исправи.
3.147. Приговор против неправилности во извршувањето.
3.148. Извршна нотарска исправа.
3.149. Средства за извршување
3.150. Поднесување на барање за извршување.
3.151. Извршни дејствија.
3.152. Противизвршување.
3.153. Одлагање и запирање на извршување.
3.154. Извршување заради наплата на парично побарување со извршување врз подвижни предмети.
3.155. Извршни дејствија при извршување врз подвижни предмети.
3.156. Продажба на подвижни предмети.
3.157. Налог за извршување.
3.158. Извршување врз недвижности.
3.159. Продажба на недвижности.
3.160. Извршување зарди наплата на непарично побарување.
3.161. Запишување на право во јавна книга, и начин
на спроведување на извршувањето.
3.162. Вонсудска наплата на долгови по основ на
веродостојна исправа
4. Трговски друштва во делот на надлежноста на
нотарите и евиденција на правата на недвижностите
4.1. Форми на трговски друштва.
4.2. Застапување на трговско друштво.
4.3. Прокура.
4.4. Јавно трговско друштво.
4.5. Командитно друштво.
4.6. Друштво со ограничена одговорност (ДОО) и
начин на основање.
4.7. Престанување на содружничкиот однос во
ДОО.
4.8. Управување на ДОО.
4.9. Одлучување на содружниците во ДОО.
4.10. Надзор над работата на ДОО.
4.11. Измени на Договорот за ДОО.
4.12. Зголемување на основната главнина на
ДОО.
4.13. Намалување на основната главнина на ДОО.
4.14. Акционерско друштво (АД) и акции.
4.15. Основање на АД.
4.16. Правни односи помеѓу друштвото (АД) и акционерите.
4.17. Органи на АД.
4.18. Отповикување на органот на управување во
АД.
4.19. Собрание на АД.
4.20. Годишно собрание на АД.
4.21. Кворум за работа на Собранието на АД.
4.22. Водењето на Собранието и услови за оставрување на право на глас.
4.23. Записник на Собрание на АД.
4.24. Продолжување на прекината седница на АД.
4.25. Ништавност и побивање на одлуките на
Собранието на АД.
4.26. Статут на АД и измени на статутот.
4.27. Зголемување на основната главнина во АД
(начин и одлука за зголемување).
4.28. Намалување на основната главнина во АД.
4.29. Статусни промени на трговско друштво
(присоединување, спојување и поделба).
4.30. Содржина на спогодбата при статусни промени.
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4.31. План за поделба на друштвото.
4.32. Право на содружниците односно акционерите при статусни промени.
4.33. Известување на доверителите за статусните
промени.
4.34. Ликвидација на трговско друштво.
4.35. Стечајна постапка на трговско друштво.
4.36. Органи на стечајна постапка.
4.37. Правата на доверителите во стечајна постапка.
4.38. Разлачни и излачни доверители.
4.39. Составување задолжница
4.40. Издавање на заложница
4.41. Наплата на обврски по датум на достасување
4.42. Присилно извршување на задолжница
4.43. Откажување од права од задолжница
4.44. Геодетско - катастарски информационен
систем (ГКИС).
4.45. Пристап, дистрибуција, пристап и издавање
на податоци од ГКИС.
4.46. Основни геодетски работи.
4.47. Премер на недвижности.
4.48. Згради, посебни делови од згради и други
објекти од катастарот на недвижности.
4.49. Катастарски општини.
4.50. Катастарско класирање на земјиште.
4.51. Катастар на недвижности
4.52. Начелата на запишување во Катастарот на
недвижности.
4.53. Издавање на податоци од Катастарот на недвижности.
4.54. Запишување на правото на недвижности во
Катастарот на недвижности.
4.55. Правни основи за запишување во Катастар
на недвижности.
4.56. Видови на запишување во Катастарот на
недвижности.
4.57. Воспоставување на катастар на инфраструктурни објекти.
4.58. Исправи за запишување во Катастарот на
недвижности.
4.59. Промена на податоците за недвижностите.
4.60. Форма и начин на поднесување на пријава за
запишување.
4.61. Споредување на податоците за недвижностите.
4.62. Пресметување и евидентирање на вредноста
на недвижностите.
4.63. Запишување на промени во катастарот на
недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти
како дел од катастарот на недвижности.
4.64. Судска заштита.
Член 3
Прописите за подготовка на нотарскиот испит се
дадени во прилог и се составен дел на оваа програма.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа програма
престанува да важи Програмата за градивото и прописите за полагање на теоретскиот дел од квалификациониот нотарски испит и испитот за рангирање на нотар,
испитот за заменик - нотар, испитот за помошник - нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот испит за проверка на знаењата на нотарите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/17).
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Член 5
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр. 01-1042/2
7 февруари 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.
ПРИЛОГ

Прописи за подготовка на нотарскиот испит :
Закон за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18);
- Правилник за работното време на нотарските
канцеларии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/16);
- Правилник за начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.----)
- Правилник за бројот и распоредот на службените
седишта и службените подрачја за кои се именуваат
нотарите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 226/16);
- Правилник за формата и начинот на пишување и
обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на
нотарските исправи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 226/16);
- Правилник за видот, содржината, формата, начинот на водење на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од
вредност и нивно издавање и преземање, начинот на
чување и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на други формални дејствија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
226/16);
- Правилник за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите на
нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена,
одземање и поништување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/16);
- Правилник за поблиските услови за просторот, опремата и фирмата на нотарската канцеларија („Службен весник на Република Македонија“ бр.226/16);
- Правилник за начинот на вршење на надзор над
законитоста на работењето на нотарот („Службен весник на Република Македонија“ бр.226/16);
- Нотарска тарифа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.226/16);
- Закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр.74/12);
- Конвенција за укинување на потребата од легализација на странски јавни исправи од 05 октомври 1962
година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/62)-преземена
како републички пропис согласно член 5 од Уставниот
закон за спроведување на Уставот на Република Македонија. („Службен весник на Република Македонија“
бр. 52 /91)
- Судски деловник („Службен весник на Република
Македонија“ бр.66/13 и 114/14);
- Европска конвенција за заштита на човековите
права и основни слободи и Протоколите бр. 1, 4, 6 и 7;
- Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04,
81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11,
185/11, 142/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14,
28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15,
226/15 97/17 и 248/18);
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- Закон за трговските друштва („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08,
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16
и 61/16) и Одлука на Уставен суд на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/09);
- Закон за задолжница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/12, 12/14, 201/14 и 145/15);
- Закон за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/13, 41/14,
115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18);
- Закон за стечај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13,
164/13, 29/14, 98/15 и 192/15) и Одлука на Уставниот
суд од 19.12.2007 година;
- Закон за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10,
135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и
23/16);
- Закон за Централен регистар („Службен весник на
Република Македонија“бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08,
35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 и 27/16);
- Закон за сопственост и други стварни права
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/01,
92/08, 139/09 и 35/10);
- Закон за парничната постапка („Службен весник
на Република Македонија“
бр.79/05, 110/08, 83/09,
116/10 и 124/15);
- Закон за вонпарнична постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр.9/08);
- Закон за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16,142/16 и 233/18);
- Закон за наследување („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/96);
- Закон за семејството - („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06,
84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15
и 150/15);
- Закон за облигационите односи („Службен весник
на Република Македонија“ бр.18/01, 4/02, 59/02, 5/03,
84/08, 81/09 и 161/09);
- Одлука на Уставен суд на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/08);
- Закон за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15,
31/16, 142/16 и 190/16);
- Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11,148/11,
95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14,
166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16);
- Закон за договорен залог („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/03, 4/05, 87/07, 51/11, 74/12,
115/14, 98/15, 215/15 и 61/16);
Забелешка: Составен дел на прописите за подготовка на нотарскиот испит се и нивните измени и дополнувања донесени до денот на полагање на нотарскиот
испит.
__________
577.
Врз основа на член 161 ставови (8) и (14) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18 ), министерот за
правда донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И
ПОЛАГАЊЕТО НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ
Член1
Co овој правилник се пропишува начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит (во натамошниот текст: ,,испитот“).
Член 2
(1) Испитот се полага во: февруарска, јунска, септемвриска и декемвриска испитна сесија.
(2) Денот, месецот годината, часот и местото на одржување на испитот се објавува најмалку во едно дневно гласило и на веб страната на Министерството за
правда.
(3) Пријавувањето за испитот е од први до десетти
во месецот за секоја испитна сесија.
Член 3
(1) Барањето за полагање на нотарскиот испит се
поднесува во писмена форма во Министерството за
правда.
(2) Кон барањето се приложува доказ во оригинал
или заверен препис за завршено четиригодишно високо
образование или дипломиран правник кој според Болоњската декларација има 300 кредити на правни студии
според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС),
потврда со која се докажува работен стаж на правни
работи од најмалку три години по положен правосуден
испит или две години работен стаж во нотарска канцеларија и доказ за уплатениот износ на предвидените
средства за полагање на испитот.
Член 4
(1) Писмениот дел од нотарскиот испит се состои
од изготвување на нотарски исправи и заверки, преку
кое се проверува практичното знаење на кандидатот во
изготвување на нотарски исправи и заверки и познавање на правните институти во врска со нотарската дејност.
(2) Усниот дел од нотарскиот испит се состои од
три предмети, и тоа:
- правните институти во врска со обавувањето на
нотарската дејност и правните прописи со кои се уредува нотарската служба, составување, заверување и
легализација на исправите во односите со меѓународен
елементи, трговските друштва, претпријатијата и правните лица воопшто,
- евиденцијата на правата на недвижности, наследното, семејното, стварното и облигационото право,
- парничната и вонпарничната и извршната постапка и кривичното право во делот кој е од значење за
вршење на нотарската служба.
Член 5
(1) Пред почетокот на писмениот дел од испитот се
утврдува идентитетот на кандидатите што ќе полагаат.
(2) На писмениот дел од испитот можат да присуствуваат само членовите и секретарот на Комисијата и
кандидатите што полагаат.
(3) При полагање на писмениот дел од испитот кандидатите може да се служат само со закони и други
прописи во кои не се содржани објаснувања, коментари и слично.
(4) За време на полагање на писмениот дел од испитот, не е дозволено меѓусебно договарање на кандидатите, ниту напуштање на просторијата во која се изведува испитот.
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Член 6
(1) Времето за изработка на писмената задача изнесува три часа.
(2) Кандидатот кој во определеното време не ја изработил писмената задача ја предава на Комисијата во
состојба во која ја изработил.
(3) Кандидатот кој ја завршил писмената задача може да ја предаде во секое време, пред истекот на определеното време од ставот (1) на овој член.
Член 7
(1) Пред да се премине на устниот дел од испитот,
членовите на Комисијата ги прегледуваат писмените
задачи и ги оценуваат со оценка "положил" или "не положил".
(2) Писмениот дел од испитот е елиминаторен.
(3) Кандидатот кој на писмената задача е оценет со
"не положил" не може да го полага устниот дел од испитот.
Член 8
(1) Усниот дел од испитот се полага најдоцна во
рок од седум дена од денот на одржување на писмениот испит.
(2) Полагањето на усниот дел се закажува дополнително ако кандидатот го положил писмениот дел од испитот.
(3) Испитувањето на кандидатот може да трае најмногу три часа.
(4) Усниот дел од испитот е јавен.
(5) Ако некое од присутните лица на испитот го нарушува редот и дисциплината, тоа може да биде и отстрането.
Член 9
Кандидатот кој на усниот дел од испитот е оценет
со оценка "не положил" по два предмети ќе се смета
дека испитот не го положил целосно.
Член 10
(1) Кандидатот кој нема да дојде во определениот
ден да го полага испитот или ќе дојде а нема да го полага, се смета дека испитот не го полагал.
(2) Кандидатот кој го започнал полагањето на испитот, ја примил писмена задача или прашањата од усниот дел од испитот и без оправдани причини (болест,
несреќа, смртен случај или слично) се откаже, се смета
дека испитот не го положил.
(3) Кандидатот кој го положил писмениот дел од
испитот и уредно бил известен за полагањето на усниот дел од испитот, а не се појавил на датумот одреден
за усниот дел од испитот, се смета дека се откажал од
полагањето на испитот.
Член 11
(1) Полагањето на испитот може да се одложи од
оправдани причини (болест, несреќа, смртен случај или
слично) поради кои кандидатот е спречен да го полагаиспитот во испитната сесија во која го пријавил.
(2) Молбата за одлагање на испитот се поднесува
најдоцна претходниот ден од денот кога кандидатот
требало да полага.
(3) Полагањето на започнатиот испит може да се
одложи поради болест, несреќа, смртен случај во семејство или други оправдани причини за кои кандидатот
најдоцна до два дена доставува писмени докази до Комисијата.
(4) За продолжување со испитот кандидатот од став
(1) на овој член поднесува молба до Комисијата. За
молбата одлучува Комисијата.
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(5) По одобреното продолжување на испитот од
страна на Комисијата, кандидатот продолжува да го
полага испитот.
Член 12
Кандидатот кој не го положил испитот, може повторно целосно да го полага по истекот на шест месеци
од денот на последното полагање.
Член 13
(1) За време на испитот секретарот на Комисијата
води записник за секој кандидат поодделно, и тоа посебен записник за писмениот и посебен за устниот дел од
испитот.
(2) Во записникот се внесува: датумот и местото на
полагање, личните податоци на кандидатот, составот
на Комисијата, времето на започнување и завршување
на испитот, испитните прашања и оценката за испитот.
(3) Кон записникот се приложува и писмената задача на кандидатот.
(4) Записникот го потпишуваат членовите и секретарот на Комисијата.
Член 14
По завршување на испитот, претседателот на Комисијата веднаш им ја соопштува оценката од испитот на
кандидатите, а ако тоа не е можно најдоцна до три дена
од денот на завршување на испитот.
Член 15
(1) На кандидатот кој го положил испитот Комисијата му издава уверение за положен нотарски испит.
(2) Уверението за положен нотарски испит содржи:
натпис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство
за правда, Комисија за полагање на нотарски испит“
основ за издавање на уверението, презиме, татково име
и име на кандидатот, датум и место на раѓање, назив на
факултетот на кој кандидатот дипломирал, датум на
дипломирањето, датум кога го положил испитот, назив
на Комисијата пред која го полагал испитот, број и датум на издаденото уверение, име, презиме и потпис на
секретарот на Комисијата, име, презиме и потпис на
претседателот на Комисијата и службен печат.
(3) Образецот на уверението за положен нотарски
испит е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
(4) Уверението за положен нотарски испит се издава најдоцна до 30 дена од денот на полагање на испитот.
Член 16
Co денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на полагање на квалификациониот нотарски испит, испитот за
рангирање за нотар, испитот за заменик-нотар, испитот
за помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот испит за проверка на знаењата на
нотарите и за формата и содржината на уверението за
положени испити („Службен весник на Република Македонија" бр.28/17).
Член 17
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-1042/1
7 февруари 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.
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578.
Врз основа на член 46 став 4 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе
ТАРИФА
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ДРУГИТЕ
ТРОШОЦИ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ
Член 1
Со оваа тарифа се определува наградата и надоместокот на другите трошоци за работа на извршителите.
Член 2
Извршителот за преземање на извршените дејствија наплаќа награда и надоместок на трошоците според:
- надоместок за обработка на предмет, трошоци и
спроведени дејствија и
- награда на извршителот за извршените дејствија.
Член 3
Надоместокот за обработка на предмет на нотарски
платен налог против физичко лице за услуги кои произлегуваат од комунални дејности, топлинска енергија,
електрична енергија, телефонија, мобилни и кабелски
оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште, по
поднесено барање за извршување по извршна исправа
изнесува 2 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на
денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување не надминува 100 евра изнесува 4
евра во денарска противвредност по средниот курс на
Народна банка на Република Македонија на денот на
пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување над 100 евра, но не надминува 300
евра изнесува 5,5 евра во денарска противвредност по
средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 300 евра, но не
надминува 500 евра изнесува 6,5 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 500 евра, но не
надминува 1000 евра изнесува 7,5 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 1000 евра, но не
надминува 3000 евра изнесува 15 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 3000 евра, но не
надминува 6000 евра изнесува 25 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето.
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Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 6000 евра, но не
надминува 10.000 евра изнесува 35 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 10.000 евра, но
не надминува 30.000 евра изнесува 45 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 30.000 евра, но
не надминува 60.000 евра изнесува 55 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка
на Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 60.000 евра, но
не надминува 80000 евра изнесува 70 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето.
Надоместокот за обработка на предмет по поднесено барање за извршување по извршна исправа чие
главно побарување е определено над 80.000 евра изнесува 90 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на
денот на пресметувањето.
Член 4
Цената на извршните дејствија извршителот ја определува според видот, обемот и времетраењето на извршувањето на извршните дејствија и местото на нивното извршување, согласно Табела 2 од оваа тарифа.
Извршителот донесува заклучок за запирање на извршувањето и заклучок за прекин на извршувањето,
без оглед дали примил аванс за тоа извршно дејствие,
ако:
- настапила смрт на странката или нејзиниот законски застапник,
-доверителот го повлекол барањето,
- доверителот не се произнел за текот на извршувањето во рокот од 8 дена од денот на приемот на барањето на извршителот, согласно член 93 став (3) од Законот за извршување,
- ако настапиле правни последици од отварање стечајна постапка за странка правно лице,
- извршната исправа е правосилно укината, преиначена, поништена или ставена вон сила, односно ако
потврдата за извршност е правосилно укината,
- во случаи кога извршителот е изземен од натамошното извршување,
- доверителот побарал одлагање повеќе од два
пати,
- кога странката е правно лице и кога е донесено
решение за заклучување на стечајната постапка и определено бришење од трговскиот односно друг регистар,
во кој е запишан стечајниот должник, со што странката
престанала да постои.
Извршителот не го тарифира донесувањето на заклучоците од став 2 на овој член, заклучоците за одложување на извршните дејствија, ниту заклучокот
(поправање на грешка во акти на извршителот), согласно Правилникот за формата на налозите, заклучоците,
записниците, барањата, службените белешки, потврдите и другите акти кои ги изготвува извршителот при
преземањето на извршните дејствија („Службен весник
на Република Македонија“ број 226/16).
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Член 5
Наградата на извршителот за извршените дејствија,
извршителот ја определува според видот на извршната
исправа и видот на побарувањето кое треба да се изврши, како и според износот на наплатеното побарување.
Наградата за извршените дејствија на извршителот
за паричните побарувања се определува според Табела
1 од оваа тарифа.
Кога вредноста на предметот на извршување кај
непаричното побарување не е утврдена во извршната
исправа како вредност за определување на наградата на
извршителот се зема вредноста на предметот утврдена
преку проценител во текот на извршувањето.
Кога предмет на извршувањето е несторување или
трпење, враќање работник на работа или друга престација каде што не е можно да биде утврдена, наградата
на извршителот изнесува 500 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на пресметувањето.
Кога вредноста на предметот на извршување кај непаричните побарувања е утврдена во извршната исправа, наградата на извршителот за извршените дејствија се пресметува согласно Табела 1 од оваа тарифа.
Наградата на извршителот за извршените дејствија
не може да биде поголема од 5.500 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на пресметувањето,
без оглед на висината и видот на побарувањето.
Кога извршувањето се спроведува за наплата на парично побарување согласно член 149 (трансакциска
сметка на физичко лице) од Законот за извршување,
наградата на извршителот за извршените дејствија не
може да биде поголема од 1.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на пресметување.
Кога извршувањето се спроведува за наплата на парично побарување согласно член 210 (трансакциска
сметка на правно лице) од Законот за извршување,
наградата на извршителот за извршените дејствија не
може да биде поголема од 3.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на пресметување.
Наградата за извршувањето извршителот ја наплаќа
од должникот во текот на спроведување на извршувањето.
Член 6
При извршување заради наплата на парични побарувања, извршителот во налогот за извршување, поединечно ќе ги утврди надоместокот за обработка на предметот, цената за извршните дејствија, реалните трошоци, такси и наградата на извршителот.
При извршување заради остварување на непарично
побарување, извршителот во налогот за извршување
поединечно ќе ги утврди надоместокот за обработка на
предметот, цената за извршните дејствија, како и реалните трошоци и такси кои произлегуваат од извршените дејствија на извршителот и наградата на извршителот.
Врз основа на Заклучокот за утврдување на трошоци од ставовите 1 и 2 на овој член доверителот ги побарува од должникот надоместокот за обработка на предметот, цената на извршните дејствија, наградата на извршителот за извршените дејствија, реалните трошоци
и такси.
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Член 7
Извршителот по барање на странките изготвува и
доставува известување со пресметка за состојба на главен долг, трошоци утврдени во извршната исправа, камата, надоместокот за обработка на предметот, цена за
извршни дејствија, награда на извршителот за извршените дејствија, како и реалните трошоци и такси кои се
настанати при спроведување на извршувањето.
Член 8
Извршителот ги наплаќа од должникот само надоместокот за обработка на предметот и цената за преземените извршни дејствија, доколку должникот:
- ја исполнил обврската утврдена во извршната исправа по поднесување на барање за извршување од доверителот, а пред моментот кога дознал или можел да
дознае дека е отпочната постапка за присилно извршување;
- постапил по поканата на извршителот од член 17
став 2 од Законот за извршување во кој е определен рокот за доброволно исполнување на обврската утврдена
во извршната исправа.
Член 9
Кога извршната исправа е реализирана должникот
ги плаќа надоместокот за обработка на предметот, цената на извршните дејствија, наградата на извршителот
за извршените дејствија, реалните трошоци и такси.
Кога извршувањето е запрено по барање на доверителот или извршната исправа е правосилно укината,
преиначена, поништена или ставена вон сила, надоместокот за обработка на предметот, цената на извршните
дејствија и наградата ги плаќа доверителот.
Член 10
Извршителот не наплаќа цена за извршни дејствија
против кои е изјавен приговор против незаконитости
при извршувањето, а кои со правосилна одлука на судот се ставени вон сила.
Член 11
Трошоците предизвикани за известување или
увид во списите на предметот во случај на доверени
работи од судот, ги плаќа само странката којашто ги
побарала.
Член 12
Цените утврдени во табелите 1 и 2 од оваа тарифа
се наплатуваат во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на
денот на пресметување.
Член 13
Табелите 1 и 2 се дадени во Прилог, кој е составен
дел на оваа тарифа.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на оваа тарифа
престанува да важи Тарифата за наградата и надоместокот на другите трошоци за работата на извршителите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.226/16).
Член 15
Оваа тарифа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 21-648/7
7 февруари 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.
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КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
579.
Врз основа на членовите 203 и 218 став (1) од Законот за работните односи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/114, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) член 5 од Општиот колективен договор за
јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09) и
член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 80/18 и
31/19), Министерството за здравство претставувано од министерот доц. д-р Венко Филипче и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван
од д-р Љубиша Каранфиловски, на 7.2.2019 година, склучија
АНЕКС
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 80/18 и 31/19),
член 73-а се менува и гласи:
„Член 73-а
На директорите и на медицинските директори во јавните здравствени установи им се утврдува плата во
вкупен коефициент и тоа:

На организациските директори во јавните здравствени установи им се утврдува плата во вкупен коефициент:

Директорите, медицинските директори и организациските директори имаат право на 0,5% додаток на основната плата за секоја година работен стаж, а најмногу 20%.“
Член 2
Овој Колективен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а почнува да се применува со исплата на платата за месец јануари 2019 година.
Бр. 0101-27/1
7 февруари 2019 година
Скопје
Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

Бр. 17-1497/5
7 февруари 2019 година
Скопје
Министерство
за здравство
Министер,
доц. д-р Венко Филпче, с.р

.
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