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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3173.
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците
во електронски облик и електронски потпис („Службен
весник на Република Македонија“ бр.34/01, 6/02, 98/08
и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе

3174.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7. 2016
година, донесе

УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА ГРАДЕЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ
ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1
Во Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за спроведување
на постапката за издавање на одобрение за градење
по електронски пат („Службен весник на Република
Македонија“ бр.83/13 и 153/13) во членот 4 по зборовите „Државен завод за статистика,“ се додаваат
зборовите „Управа за јавни приходи, Агенција за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4769/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Македонија за 2017 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполниле условите за пристап до блок дотациите за финансирање на
пренесените надлежности.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2017
година во Раздел 15001 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на
надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита-домови за стари лица.
Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според
следните критериуми:
- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и партиципацијата на корисникот во услугата, со вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од ос-
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танатите општински јавни установи за стари лица каде
што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;
- бројот на сместени лица (корисници на социјална
услуга) во општински јавни установи за стари лица;
- број на вработени во општински јавни установи за
стари лица.
Член 4
Распределбата на блок дотации се врши според
следната формула:
BD i социјална заштита = OS i х Коефициент i
OS i = Т х Br i
BD i социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни
установи за стари лица, по општина;
OS i – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските
јавни установи за стари лица, по општина;
Т – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни
установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојбата на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на
услугата.
Br i – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица,
по општина;
Коефициент i – претставува коефициент според
бројот на вработени во општинските јавни установи за
стари лица, по општина.

УРЕДБА
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање, корисниците, висината на поддршката, условите за складирање,
потребната документација, видот и квалитетот на пченицата од домашно производство и на други земјоделски производи за кои согласно член 37 од Законот за
земјоделство и рурален развој се однесуваат интервенциските мерки.
Член 2
Финансиската поддршка за складирање се доделува
за покривање на дел од трошоците за складирање на
земјоделските производи од член 1 на оваа уредба предадени на складирање во складиштар.
Член 3
Финансиската поддршка за складирање во складиштар на земјоделските производи од член 1 на оваа
уредба се однесува за складирање за период од најмалку два, а најмногу шест месеци.

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

Член 4
Корисници на финансиската поддршка за складирање се земјоделски стопанства евидентирани во
Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои
претходно имаат поднесено барање за директни плаќања по обработливa земјоделска површина согласно годишната Програма за финансиската поддршка во земјоделството и кои имаат:
- склучено договор за складирање на земјоделските
производи од член 1 на оваа уредба кои тие ги произвеле и
- платено 20% од трошоците за складирање на земјоделските производи од член 1 на оваа уредба.
Корисниците на финансиската поддршка за складирање покрај условите од став 1 на овој член, во случај
на земјоделски производ - пченица од домашно производство на која се однесуваат интервенциските мерки
согласно член 37 од Законот за земјоделство и рурален
развој, треба да има и складирано најмногу до 3 500 тони пченица за остварени приноси најмногу до четири
тони по хектар од пријавените земјишни капацитети од
барањето за директни плаќања.

3175.
Врз основа на член 44 став (2) 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
и 120/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.7.2016 година, донесе

Член 5
Финансиската поддршка за складирање на земјоделските производи од член 1 на оваа уредба изнесува
80% од трошоците за складирање и чување изразени
преку цената на услугата за складирање за тие земјоделски производи.

Член 5
Средствата за блок дотации за јавните установи за
социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно
или во динамика договорена со Министерството за финансии.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 42-4814/1
6 јули 2016 година
Скопје
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За земјоделскиот производ - пченица од домашно
производство на која се однесуваат интервенциските
мерки согласно член 37 од Законот за земјоделство и
рурален развој, цената на услугата за складирање може
да изнесува најмногу до 60 денари по тон за месец.
Член 6
Корисниците на финансиската поддршка до
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенцијата) за земјоделските производи од член 1 на оваа
уредба поднесуваат барање за финансиска поддршка за
складирање, кон кое се приложува следнава документација:
- договор за складирање кој најмалку ги вклучува
податоците за: цената за извршената услуга за складиштење со пресметан данок на додaдена вредност,
квалитет на земјоделскиот производ и времетраење на
складирањето;
- потврда издадена од складиштарот за примена и
ускладиштена количина на земјоделскиот производ и
- извештај за квалитет на земјоделскиот производ
од страна на овластена лабораторија.
Средствата за финансиската поддршка од член 5 на
оваа уредба, за име и за сметка на корисникот на финансиската поддршка се исплаќаат директно на складиштарот од страна на Агенцијата, по претходно поднесени податоци за:
- име и презиме на корисникот на финансиската
поддршка за складирање на земјоделски производи,
- единствен матичен број на корисникот на финансиската поддршка за складирање на земјоделски производи,
- ИДБР на земјоделското стопанство од Единствениот регистар на земјоделски стопанства,
- состојба на залихите за секој корисник на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи одделно,
- единечна цена на извршена услуга за складиштење и
- потврда за наплатени 20% од цената за извршената услуга за складиштење за секој корисник одделно.
Податоците од став 2 на овој член се поднесуваат
до Агенцијата секој втор месец кој опфаќа период за
исплата за два месеци.
Член 7
Земјоделските производи од член 1 на оваа уредба
треба да се складирани во складиштар кој е упишан во
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи
согласно Законот за земјоделство и рурален развој и е
давател на комерцијална услуга за складирање.
Член 8
Земјоделските производи од член 1 на оваа уредба
треба да ги исполнуваат стандардите и нормативите
согласно прописите за квалитет за тие производи.
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Член 9
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5431/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3176.
Врз основа на член 36 став (3) 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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за
детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-1836/1 од 15.3.2016 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр.54/16).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2911/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3177.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и
106/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ДАДЕНИ
НA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари - објекти на Железничкото одмаралиште „Свети Стефан" Охрид, во сопственост на Република Македонија, a да-
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дени на трајно користење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Македонски железници Скопје, кои се наоѓаат во Охрид на КП бр. 2600/1 за
КО Конско, запишани во Имотен лист бр. 1789, со
вкупна површина од 2.284м2, со вкупна проценета пазарна вредност од 99.010.572,00 денари и тоа :
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти А54, влез 5, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 5м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б4-4,
влез 9, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 20 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б4-4,
влез 9, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 20 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од
419 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од
98 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од
65 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од
339 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 29 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 444 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 2, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 53 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 4, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 111 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда и други објекти А54, влез 5, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 4м2;
- зграда бр.2, намена на зграда и други објекти А54, влез 5, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 19 м2;
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- зграда бр.2, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 2, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 121 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 4, подрум, број на посебен дел од зграда 1, намена
на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина
од 27 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 4, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 38 м2;
- зграда бр.З, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 2, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 419 м2;
- зграда бр.З, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 4, подрум, број на посебен дел од зграда 1, намена
на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина
од 34 м2;
- зграда бр.З, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 4, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 8 м2 и
- зграда бр.4, намена на зграда и други објекти Б6-3,
влез 4, приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 11 м2.
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува вкупна почетна цена за електронско
јавно наддавање.
Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници - Скопје да ја
води постапката за електронско јавно наддавање и да
склучи договор за продажба на деловниот простор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3951/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3178.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15 и
23/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Град Скопје - како предлагач на
експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:
1. Дел од КП бр.1850/5 (стара состојба) односно
КП.бр.1850/11 (нова состојба) КО Кисела Вода 2 со
површина од 2 м2, запишана во Имотен лист бр. 50676,
согласно Решение за експропријација УП. бр. 265/3/2016 од 24.2.2016 година на Министерство за финансии - Управа за имотно правни работи, Одделение
за управна постапка во Кисела Вода - Скопје;
2. Дел од КП бр. 1850/6 (стара состојба) односно
КП. бр. 1850/12 (нова состојба) КО Кисела Вода 2 со
површина од 5 м2, запишана во Имотен лист бр. 50674,
согласно Решение за експропријација УП. бр. 264/2/2016 од 24.2.2016 година на Министерство за финансии - Управа за имотно правни работи, Одделение
за управна постапка во Кисела Вода - Скопје;
3. Дел од КП бр. 610/2 (стара состојба) односно КП.
бр. 610/7 (нова состојба) КО Кисела Вода 2 со површина од 1291 м2, запишана во Имотен лист бр. 43513, согласно Решение за експропријација УП. бр. 26-152/2015
од 12.1.2016 година на Министерство за финансии Управа за имотно правни работи, Одделение за управна постапка во Кисела Вода - Скопје и
4. 36/10319 идеален дел од КП. бр. 6687/6 КО Кисела Вода 2 со површина од 9653 м2, запишана во Имотен лист бр.107241, согласно Решение за експропријација УП. бр. 26-154/2015-4 од 15.1.2016 година на Министерство за финансии - Управа за имотно правни работи, Одделение за управна постапка во Кисела Вода Скопје, за изградба на линиски инфраструктурен објект со утврден јавен интерес булевар „Трета Македонска бригада“ - втора фаза (од профил 132 со стационажа 1+203,70 до профил 263 со стационажа 2+461,26),
врз основа на Проект за инфраструктура со технички
број 143/2014 од Ноември 2014 година изработен од
ИН-ПУМА - Институт за урбанизам, сообраќај и екологија - Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4248/1
6 јули 2016 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 1.1-31.12.2015 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Македонијапат“ - Скопје за период од 1.1-31.12.2015 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, со
Одлука бр. 02-359/8, на седницата, одржана на
10.3.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-4473/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3180.
Врз основа на член 44 став 2 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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО – БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда – Биро за судски вештачења му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило, марка ,,Фиат Алфа Ромео“ тип 147 1.9
JTD , број на шасија ZAR93700003035774, број на мотор 937A20002521788, година на производство 2001, сила
на мотор 85 kw, работна зафатнина на мотор 1910 см³,
место за седење 5, со регистарска ознака SK-559-VG.

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

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола.

3179.
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе

Член 3
Директорот на Бирото за судски вештачења склучува договор со директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето вo ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4587/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3181.
Врз основа на член 16 став (2) од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“
бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ –
КНИГИ ОД ПРОЕКТОТ „ПЕЧАТЕЊЕ НА ПУБЛИКАЦИИ СО ПРИЛОГ ЦД ЗА ДОКУМЕНТАРНИ
ФИЛМОВИ – МАКЕДОНСКИ ИСКУШЕНИЈА“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на библиотечен материјал – публикации од
проектот „Печатење на публикации со прилог ЦД за
документарни филмови – Македонски искушенија“ бр.
02-216/2 од 16.5.2016 година, донесена од Управниот
одбор на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4748/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3182.
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11,
69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ И ТЕСТОВИ
Член 1
Во Одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови („Службен весник на Република Македонија“ бр.198/14 и 143/15) во
членот 2 во точката 10) сврзникот „и” се брише.

Во точката 11) точката на крајот од реченицата се
заменува со точка и запирка.
По точката 11) се додаваат две нови точки 12) и 13)
кои гласат:
„12) Определување на вкупни афлатоксини со ензимска - имуно анализа кај житарки и мелнички производи (Елиса тестови) - 1.980,00 денари и
13) Определување на охратоксин A со ензимска имуно анализа кај житарки и мелнички производи
(Елиса тестови) - 1.980,00 денари.”
Член 2
Во членот 3 точката 9) се менува и гласи:
„Одредување на стандарди за квалитет на свежо
овошје и зеленчук наменети за консумација односно
преработка и тоа:
- одредување содржина на сок (0 – 100%) – 180,00
денари,
- одредување на рефрактометриски индекс (0 –
95% Brix) – 190,00 денари,
- одредување на маса од 0,5 g до 2500 g – 100,00
денари,
- одредување на пречник од 0 до 150 mm – 140,00
денари и
- одредување на цврстина 0,1 kg до 13 kg – 180,00
денари.”
Точката 10 се брише.
Точката 11) станува точка 10).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4777/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3183.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана нa 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО
ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија и тоа премер на објектотзграда кој се наоѓа на ул.„50-та Дивизија 16„„ во
Скопје, на КП бр.433, КО Центар 2.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4806/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3184.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и распологање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за технолошки индустриски развојни зони и престанува користењето на движните ствари и тоа:
- Патничко моторно возило марка Mercedes, тип
Benz-140, со број на мотор 10499012008518, број на
шасија WDB1400321A014779, производство 1991 година, сила на моторот 170 kw(ks) работна зафатнина на
моторот 3199 см3, боја на каросерија црна 20, со регистарски број SK-881-NO и
- Патничко моторно возило марка Citroen, тип Xsara
picaso, со број на мотор 10DYGK4001946, број на шасија VF7CHRYB38891949, производство 2000 година,
сила на моторот 66 kw, работна зафатнина на моторот
1997 см3, боја на каросерија сина 98, со регистарски
број SK-091-SN.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавна здравствена
установа Општа Болница – Охрид.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, склучува договор со директорот
на Јавна здравствена установа Општа Болница - Охрид,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4851/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3185.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
6.7.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА
Скопје, бр.0202-159/2 од 30.6.2016 година, донесена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 30.6.2016година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4920/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3186.
Врз основа на член 65 став (2) 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
и 153/15 ), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП бр.12952
во КО Кавадарци град, на улица „Благој Крстиќ" бр.3,
и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез
2, кат - ПР, број 2, намена на посебен дел од зграда –
ДП, со внатрешна површина од 21 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4967/1
6 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3187.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „VIGILANT GUARD“ ВО
ВЕРМОНТ, СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
1. Во Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Vigilant Guard“ во Вермонт, Соединетите Американски Држави („Службен весник на Република Македонија“, бр. 105/16) година, во точката 1 зборовите „5 (пет)“ се заменуваат со зборовите „7 (седум)“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5335/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

3188.
Врз основа на член 10 од Законот за Управата за
јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јуни
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д.ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. За вршител на должноста директор на Управата
за јавни приходи, орган во состав на Министерството
за финансии, се именува Петар Есмеров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-5036/1
22 јуни 2016 година
Скопје

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

ТАРИФА
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ
ОПШТИ ОДРЕДИ
Член 1
Со оваа Тарифа се одредува висината на наградата
и трошоците на дадената правна помош.
Адвокатот и странката можат слободно да ја договорат наградата и трошоците како и начинот и средствата за плаќање, но не пониско од предвидените со
Тарифата.
Член 2
Плаќањето на наградата и трошоците се врши во
пари, а се пресметува во денари.
Член 3
Во предметите во кои една од странките е странско
физичко или правно лице, во предметите во кои има
прилози на странски јазик, или се контактира на странски јазик, наградата е двојно поголема.
Член 4
Ако во текот на постапката се изменила Тарифата
еднаш или повеќе пати, ќе се примени Тарифата што е
во сила на денот на пресудувањето односно на одлучувањето. Од тој ден па до денот на исплатата на износот
на адвокатската награда и трошоците се пресметува законска казнена камата.
Неисплатената награда и трошоци странката секогаш ги плаќа на адвокатот по Тарифата што е во сила
на денот на плаќањето.
Напомена:
Со Решение на Уставниот суд на РМ, У.бр. 115/93
од 15.9.1993 година, не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 4.
Член 5
За дел од наградата и трошоците, странката може
да му даде аконтација на адвокатот.
Ако странката го откаже полномошното на адвокатот, должна е да му исплати за едно дејствие што требало да се преземе.
Член 6
На странката, која по законот може да биде ослободена од плаќање на трошоци на постапката (сиромашно право), адвокатот е должен да и даде бесплатна
правна помош.
НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ
Член 7

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3189.
Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура
(„Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, на 40-то Годишно собрание одржано на 27.3.1993
година, Адвокатската комора на Република Македонија ја донесе, а Управниот одбор на АКРМ врз основа на
член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатура
(„Службен весник на РМ“ бр. 59/02) и член 23 став 1
алинеја 1 од Статутот на АКРМ, со своја Одлука на
седница одржана на ден 20 јуни 2016 година го утврди
пречистениот текст на

За извршување на правна помош, странката е должна на адвокатот да му ги надомести и трошоците:
1. За превоз, до висина на трошоците на патниот
билет за превозното средство што го користел адвокатот, а за употреба на сопствено возило ќе му надомести
по 30% од цената на најскапиот бензин за секој изминат километар.
2. За ноќевање, до висина на трошоците за ноќевање.
3. На име дневница ќе му се исплати вообичаена
дневница или по договор.
4. За отсуство од канцеларија, ќе му бидат надоместени трошоци за секој започнат час 20% од наградата
за дејствието за кое патува, но не повеќе од 7 часа за
еден ден.
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НАГРАДА ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ
Член 8
I. Награда за пишување на писмени состави
(поднесоци)
1. За пишување на поднесоци со кои се поведува
постапка, договори, образложени поднесоци, приговори, одговори и изјави на последна волја, предлог за
извршување, наградата се определува според висината
на барањето во поднесокот или според пропишаната
дисциплинска или друга мерка и според пропишаната
казна.
2. За поднесоци со барање:
- до 10.000,00 денари изнесува ....... 1.000,00 денари.
- од 10.001,00 до 50.000,00 денари наградата изнесува ……………………………........... 3.000,00 денари.
- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари наградата изнесува .............................................. 4.000,00 денари.
- од 100.001,00 денари до 300.000,00 денари или пропишана дисциплинска мерка, парична казна или затвор до 1
година, наградата изнесува ............................ 5.000,00 денари.
- од 300.001,00 денари до 600.000,00 денари или казна
затвор до три години наградата изнесува….6.000,00 денари.
- од 600.001,00 денари до 1.000.000,00 денари или
казна затвор до пет години наградата изнесува…….......
…………………………………………...7.000,00 денари.
- од 1.000.001,00 денари до 2.500.000,00 денари или
казна затвор до десет години наградата изнесува............
…………………………………………...9.000,00 денари.
- од 2.500.001,00 денари до 5.000.000,00 денари или
казна затвор до петнаест години, како и во полициска
постапка наградата изнесува............... 12.000,00 денари.
- Над 5.000.001 денари, казна затвор над петнаесет
години или доживотен затвор наградата изнесува
................................................................ 18.000,00 денари.
3. Награда за предлог за издавање на нотарски платен налог, како и приговор против нотарски платен налог, во предлозите со вредност над 10.001,00 денари,
изнесува 70% од предвидената во точка 2.
4. За поднесоците со кои се поведува постапка пред
Уставен суд, за статусни и станбени спорови, спорови
и постапки за заштита на авторски права, патенти и лиценци, индустриска сопственост, наградата изнесува
колку максималната во точка 2.
5. За застапување и одбрана пред судовите, јавно
обвинителство, нотари, извршители, центри за социјална работа, работодавецот, полициските, инспекциските
и други органи, како и преземање на дејствија од точка
2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени или одложени, како
и за рочиштето за објавување на Одлука, секој започнат ден се смета за ново застапување, односно нова одбрана.
Во оставинска постапка пред нотар каде со закон е
предвидено задолжително учество на адвокат, наградата и трошоците за соодветното правно дејствие за адвокатите кои учествуваат во тоа правно дејствие без оглед на нивниот број изнесува 50% од наградата и трошоците на нотарот.
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6. За работни спорови и вонпарничните постапки,
наградата изнесува 7.000,00 денари.
7. Во постапка за развод на брак и други спорови од
семејни односи, наградата изнесува 7.000,00 денари.
8. За состав и пишување на нормативни акти, наградата се договара со писмен договор.
9. Во поднесоците во кои покрај главното барање се
предлага времена мерка или предлог за обезбедување
докази, наградата се зголемува за 20%.
10. Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, наградата се определува според збирот на двете
барања.
11. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, наградата се зголемува по 50% за секое наредно лице, а за
секое наредно лице од спротивната страна по 25%, но
не повеќе од пет пати од предвидената награда од член
8 од Тарифата.
12. За необразложени поднесоци, изјави, молби,
полномошна со кои е овластен адвокатот за застапување и преземање на дејствија во име на властодавецот
во сите постапки и други видови полномошна како и
трошковници и други слични поднесоци, наградата е
како најниската награда од точка еден.
13. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица,
наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое
наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно
лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената
награда од член 8 од Тарифата.
14. За изготвување на правни мислења, анализи и
учество на состаноци на кои се даваат усмени правни
мислења, наградата изнесува 9.000,00 по час.
15. За состав на апликација пред ЕСЧП, наградата
изнесува 60.000,00 денари, а за секој нареден поднесок
за комуникација со судот наградата изнесува 15.000,00
денари.
16. Во постапка пред меѓународна арбитража и меѓународни судови, во спорови со вредност до
5.000.000,00 евра, наградата изнесува 20.000,00 денари
за секој започнат час.
Во спорови од 5.000.001,00 евра до 10.000.000,00
евра, наградата изнесува 30.000,00 денари за секој започнат час.
Над 10.000.001,00 евра наградата изнесува
40.000,00 денари за секој започнат час, а во меѓународни кривични судови наградата изнесува 40.000,00 денари за секој започнат час.
17. За изготвување на акти за постапки пред Централен регистар на РМ:
- Промена на е-маил адреса, пријава на работно време
и објава на ликвидација, наградата изнесува 1.000,00
денари.
- За статусна промена наградата изнесува 3.000,00
денари. Ако истовремено се прават повеќе статусни
промени, наградата се зголемува 50% за секоја наредна
промена.
- За основање на трговски друштва и други правни
лица, наградата изнесува 9.000,00 денари.
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II. Награда за одбрана и застапување
1. За застапување и одбрана, наградата е како за
состав на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за
секој започнат час.
2. За одбрана на клиент во претходна судска постапка, посета на клиент лишен од слобода, за присуство
на вештачења, за увид на лице место и слични дејствија, наградата изнесува како под точка еден од Тарифата.
3. За застапувања и одбрана како и преземање на
дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени
или одложени, секој започнат нов ден се смета за ново
застапување, односно нова одбрана.
III. Награда за состав на правен лек
За состав на редовен и вонреден правен лек и одговор на редовен и вонреден правен лек, наградата е 50%
поголема од наградата за застапување или одбрана, а
ако адвокатот не учествува на расправа или претрес,
наградата е 100% зголемена.
IV. Награда за правни совети
1. За усмен правен совет, наградата изнесува 20%
од соодветната награда за писмен состав и саатнина од
20% за секој започнат час.
2. За писмени совети наградата изнесува 50% од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 20%
за секој започнат час.

Член 10
Пречистениот текст на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите ги опфаќа:
Тарифата за награди и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 23/93),
Одлука („Службен весник на РМ“ бр. 4/94), Одлука за
измена на Адвокатска тарифа („Службен весник на
РМ“ бр. 80/02), Одлука за измени и дополнувања на
Тарифата за награда и надомест за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 14/05), Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен
весник на РМ“ бр.147/09), Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надомест на трошоците
за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр.
164/10), Одлука за измена и дополнување на Тарифата
за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр.35/11), Одлука за
измена и дополнување на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен
весник на РМ“ бр.100/11), Одлука на Уставен суд на
РМ У.бр.171/2011 („Службен весник на РМ бр.51/2012)
И Одлука за измена на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите (Службен
весник бр. 122/2016), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.
Бр.03-887
8 јули 2016 година
Скопје

Адвокатска комора
на Република Македонија
Претседател,
адвокат Никола Додевски, с.р.

V. Заеднички одредби
1. Наградата предвидена по одредбите на оваа Тарифа се зголемува за 30% на име паушал за сите споредни дејствија што се тарифирани.
2. За утврдување на правосилност и извршност наградата изнесува 10% од предвидената за соодветното
дејствие по оваа Тарифа.
3. Сите дејствија предвидени со оваа Тарифа се тарифираат според најсродното дејствие од оваа тарифа.
4. Наградата предвидена со оваа Тарифа за сите дејствија што ги преземаат адвокатите, обврзници на
ДДВ, се пресметува и наплаќа зголемена за износот на
ДДВ.
5. Статусот на ДДВ обврзник, адвокатот го докажува со соодветен документ издаден од надлежен орган.
Напомена:
Со Решение на Уставниот суд на РМ, У.бр.35/2014
oд 21.01.2015 година, не се поведува постапка за оценување на законитоста и на уставноста на точка 1 и
точка 4 од делот V "Заеднички одредби".
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 9
Толкување и тековно усогласување на оваа Тарифа
со порастот на трошоците за живот врши Управниот
одбор на Адвокатската комора на Република Македонија.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3190.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно со член 73, став 1, алинеја 3 од Законот
за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен
весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за
Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет
на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр. 150/2010) на ден 1.7.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судската функција на
Љубе Стојановски, судија на Апелациониот суд Битола
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 1.7.2016 година.
Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 126

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

8 јули 2016

contact@slvesnik.com.mk

