Број 262

19 декември 2019, четврток

www.slvesnik.com.mk

година LXXV
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
4045.

4046.
4047.

4048.

Стр.
Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на
минерална суровина – андезит на
локалитетот „Какуцин“ с.Петршино Општина Пробиштип .....................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Тетово..................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица КО Тработивиште,
Општина Делчево ................................
Одлука за престанок на користење
на движни ствари на Државниот
студентски дом „Доне Божинов” –
Пробиштип ...........................................

2

4049.

4050.

2

4051.
4052.
4

4053.
4054,

4

Стр.
Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАНБИО
МЕДИКАЛ ДОО Скопје......................
5
Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата
на Република Македонија ...................
5
Програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година...................
5
Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2019 година........
6
Одлука за измена и дополнување на
тарифата за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите ......
6
Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка...............................
7
Огласен дел ......................................... 1-72

Стр. 2 - Бр. 262

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4045.
Врз основа на член 15 став (2) 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) и 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 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата
одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОД Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНДЕЗИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАКУЦИН“
С.ПЕТРШИНО ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минералната суровина се доделува во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – андезит на локалитетот “Какуцин“ с.Петршино општина
Пробиштип.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи
условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го
и нацртот на договорот. Тендерската документација на
предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8195/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4046.
Врз основа на член 44 став 4 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 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16
декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Тетово
за потребите на OСЕУ „8 СЕПТЕМВРИ ЦО“- Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9226/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4047.
Врз основа на член 49-а став 3 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 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА
КО ТРАБОТИВИШТЕ, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9270/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4048.
Врз основа на член 44 став 6 од Закон 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 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ
СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ
„ДОНЕ БОЖИНОВ” – ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип, како
субјект кој престанал да постои во правниот промет,
му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на пречистителна станица КО Тработивиште,
Општина Делчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 11173 м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9553/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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4049.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08,
124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ КАНБИО МЕДИКАЛ ДОО СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАНБИО МЕДИКАЛ ДОО Скопје со број
19-469/6 од 29.11.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9620/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4050.
Врз основа на член 2 став 3 и член 10 од Законот за
плата и другите надоместоци на избрани и именувани
лица во Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007,
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012,
145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои
ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005,
71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007,
103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008,
154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010,
158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012,
161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014,
116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016,
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71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018,
209/2018 и 234/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019),
во табелата:
1. По алинејата „национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО“,
се додаваат две нови алинеи кои гласат:
- „национален координатор за интеграција во Европската Унија, Берлински процес и регионална соработка- 3,3“ и
- „национален координатор за стратегиски комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата на Република Северна Македонија- 3,3“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија, а ќе се применува од 16 декември
2019 година.
Бр. 24 – 10406/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4051.
Врз основа на член 18 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
238/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 18 декември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2019 ГОДИНА
I
Во Програмата за намалување на аерозагадувањето
за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.181/19, 236/19 и 258/19), во делот
IV, табелата се менува и гласи:
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II
Во делот V зборовите „точки 1 и 2“ се заменуваат
со зборовите „точки 1, 2 и 3“.
III
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10398/1
Претседател на Владата
18 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4052.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.238/18), член 7 став (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, 83/18,27/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.152/19 и 244/19),
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, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.235/19) 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 Северна Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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 Северна Македонија“ бр.158/19, 181/19, 216/19,
221/19, 237/19 и 254/19) во делот I во табелата во мерката 1 износот „1.940.000.000“ се заменува со износот
„1.935.000.000“.
Во мерката 8 износот „145.000.000“ се заменува со
износот „96.000.000“.
Во мерката 11 износот „4.864.763.000“ се заменува
со износот „4.918.763.000“.
“
II
Во делот II во воведната реченица износот
„1.940.000.000“ се заменува со износот „1.935.000.000“.
III
Во делот IX во ставот 1 износот „145.000.000“ се заменува со износот „96.000.000“.
IV
Во делот XII износот „4.864.763.000“ се заменува со
износот „4.918.763.000“.
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V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10439/1
18 декември 2019 година
Скопје

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

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4053.
Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска
комора на Република Северна Македонија, Управниот
одбор на Адвокатската комора на Република Северна
Македонија на седница одржана на ден 28.11.2019 година ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ
Член 1
Во член 8 глава I по точката 8 се додадваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:
9. За управна постапка, наградата изнесува 6.000,00
денари.
10. За управен спор, наградата изнесува 7.000,00 денари.
11. За прекршочна постапка, наградата изнесува
5.000,00 денари.
Точките 9,10,11,12,13,14,15,16,17 и 18 стануваат
точки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, и 21.
Член 2
Во член 8 по глава I се додава нова глава II, која
гласи:
II. Бесплатна правна помош
1. Граѓанска постапка
За состав на образложени поднесоци, тужби и
жалби, како и за присуство на одржани рочишта, увиди
и вештачења, наградата изнесува 70% од предвидената
во точка 2.
2. Управна постапка
За состав на барање и жалба пред надлежен орган
наградата изнесува вкупно 6.000,00 денари.
3. Управни спорови
За состав на образложени поднесоци, тужби, жалби,
како и за присуство на одржани рочишта, увиди и вештачења, наградата изнесува 7.000,00 денари.
4. Кога правната помош се дава на деца во постапките пред Центарот за социјална работа и Министерството за внатрешни работи во согласност со одредбите од
Закон за правда за децата, наградата изнесува 4.000,00
денари.
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Во член 8 главите II, III, IV и V, стануваат глави III,
IV, V и VI.

ДОГОВОР
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА

Член 3
Во член 8 глава II (сега глава III) точка 1 се менува
и гласи:
1. За застапување и одбрана, наградата е како за состав на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за секој започнат час, освен за глава II точка 2, 3 и 4.

Член 1
Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓопштинска соработка т.е вршење на определени работи од страна на Општина Долнени за Општина Кривогаштани односно извршување на работи во областа на
процена на недвижен имот.

Член 4
Во член 8 глава III (сега глава IV) став 1 се менува
и гласи:
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, освен за глава II точка 2, 3
и 4.
Член 5
Во член 8 глава V (сега глава VI) точките 1 и 2 се
менуваат и гласат:
1. Наградата предвидена по одредбите на оваа Тарифа се зголемува за 30% на име паушал за сите споредни дејствија што се тарифирани, освен за глава II точка
2, 3 и 4.
2. За утврдување на правосилност и извршност наградата изнесува 10% од предвидената за соодветното дејствие по оваа Тарифа, освен за глава II точка 2, 3 и 4.
Член 6
Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Адвокатска комора
Бр. 02-1309/3
на Република Северна
5 декември 2019 година
Македонија
Скопје
Претседател,
адвокат Љубомир Михајловски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
4054.
Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска
соработка (,,Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14
и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.5/02) и Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Кривогаштани и Општина Долнени бр.08-1708/3
од 6.12.2019 г. и Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Долнени и Општина Кривогаштани бр.08-1527/15 од 27.11.2019 г. Општина Долнени, застапувана од Градоначалникот Џемил
Ќамили и Општина Кривогаштани застапувана од Градоначалникот Рубинчо Шефтероски, на ден 10.12.2019
година, склучија

Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршуваат проценителите во
областа на процена на недвижен имот вработени во Општина Долнени да ги извршуваат во име и за сметка на
Општина Кривогаштани.
Член 3
Проценителите од член 2 на овој Договор, вработени во општинската администрација на Општина Долнени, за извршување на работите и работните задачи,
за Општина Кривогаштани, што се предмет на овој Договор, ќе ги користат објектите и опремата на двете договорени општини.
Член 4
Услугите наведени во член 1 на овој Договор, кои
Општина Кривогаштани ќе ги побара од проценителите од Општина Долнени, треба да се извршуваат согласно законските прописи, професионално, ефикасно,
уредно и навремено.
Член 5
Договорните страни се согласни надоместокот за
извршените работи кој општина Кривогаштани треба
да го плаќа на општина Долнени да изнесува 3.000 денари месечно.
Член 6
Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор за прашања кои не се предвидени со овој Договор,
а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.
Член 7
Овој Договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.
Член 8
Евентуалното непочитување на одредбите од овој
Договор, договорните страни се согласија да го решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на добрите деловни обичаи.
Во спротивно за споровите што ќе произлезат од
непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен
е Основниот суд во Прилеп.
Член 9
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, по три за секоја договорна страна.
Член 10
Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од
двете договорни страни.
Градоначалник на
Општина Долнени
Џемил Ќамили,с.р.
Бр.03-1601/2
10 декември 2019 година
Долнени

Градоначалник на
Општина Кривогаштани
Рубинчо Шефтероски,с.р.
Бр.09-1431/5
10 декември 2019 година
Кривогаштани
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