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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5169.
Врз основа на член 47 став (6) 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 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2015 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните плаќања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.16/15,42/15, 52/15, 92/15,98/15, 105/15, 106/15 и
131/15) во членот 2 став (2) по подмерката 1.6 се додава нова подмерка 1.6-а која гласи:
1.6-a

Директни плаќања за
предадени домати во
преработувачки капацитети во земјата или во
странство

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со домати, оствареното производство да е предадено во преработувачки капацитети за зеленчук во земјата или во странство, директно или преку еден регистриран откупувач, по откупна
цена не повисока од 5,0 денари по килограм, во периодите од 26 јуни 2015 година
до 15 јули 2015 година и од
1 август 2015 година до 15
август 2015 година, а запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;
- Висината на директните
плаќања изнесува 6,5 денари по килограм.

Член 2
Во членот 4 став 1 точка 2. по точката „1.6.“ се додава точка „1.6-а“.

Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10838/1
20 октомври 2015 година
Скопје

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

5170.
Врз основа на член 49 став 7 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 и
154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО
СВЕТИ НИКОЛЕ ВОН ГРАД ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Генерален урбанистички план за град Свети Николе за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Гпроизводство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и
рекреација и Е-инфраструктура КО Свети Николе вон
град, општина Свети Николе.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за
трајна пренамена, со вкупна површина од 2315120м2, ги
има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-10166/1
20 октомври 2015 година
Скопје

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

__________
5171.
Врз основа на член 49 став 7 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 и
154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 20.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ПАЛАТИЦА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ПАЛАТИЦА, ПАЛАТИЦА ВОН ГРАД,
ТРЕБОШ, ОЗМОРИШТЕ ВОН ГРАД И ЖЕЛИНО ВОН ГРАД, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Урбанистички план за село Палатица за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Палатица, Палатица вон град, Требош, Озмориште вон град и Желино вон град, општина Желино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 383127м2,
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10237/1
20 октомври 2015 година
Скопје

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

____________
5172.
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за префрлање на
средства за реконструкција на Бигорскиот манастир „Св. Јован Крстител“ с.Ростуше, објавена во „Службен
весник на Република Македонија” бр. 177/2015, направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БИГОРСКИОТ
МАНАСТИР „СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ“ С.РОСТУШЕ
Во член 5 од Одлуката, наместо бројот „500-000000-3835-65“, треба да стои бројот „500-000000-818-028“.
Бр. 42-9408/2
27 октомври 2015 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија
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Бр. 185 - Стр. 35

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

5173.
Врз основа на член 213-г став 2 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, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ЈАВЕН СЕКТОР
1. Се утврдува репрезентативност на Сојуз на синдикати на Македонија (скратен назив “ССМ„) на ниво
на јавен сектор заради учество во колективно договарање на ниво на јавен сектор.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за
временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во ("Службен весник на
Република Македонија").
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Сојуз на синдикати на Македонија, со седиште на
ул. „12-та Македонска Ударна бригада “ бр.2-а, Скопје,
на ден 06.10.2015 година под бр. 08-7676/2, а во врска
со барање под бр. 08-11083/1 од 30.12.2014 година и дополнување на барање под бр. 08-7676/1 од 20.08.2015
година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе дополнување на барање за утврдување на репрезентативност на ниво на јавен сектор.
Комисијата на седница одржана на ден 08.10.2015
година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува
условите за утврдување на репрезентативност согласно
член 212 став (2) од Законот за работни односи и даде
Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво
на јавен сектор заради учество во колективно договарање на ниво на јавен сектор бр.08-7676/3 од 08.10.2015
година.
Сојуз на синдикатите на Македонија со решение бр.
08-16013/2 од 21.12.2009 година е запишан во регистарот на синдикати под реден број 22.
Бројот на вработените согласно податоците од
Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013
Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” под категоријата друга сопственост во Република Македонија,
согласно податоците изнесува 159 462 вработени.
Согласно приложениот список на синдкикати членки на синдикатот по гранки со број на членови кои плаќаат чланарина на секој синдикат членка одделено, бројот на членови односно вработени во јавниот сектор
кои плаќаат членарина изнесува 37 792 вработени односно 23.69% на ниво на јавен сектор.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-7676/5 од 13.10.2015 година.
Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.
Бр. 08-7676/5
13 октомври 2015 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

5174.
Врз основа на член 213-г став 2 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, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ
НА НИВО НА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА
НА СТОПАНСТВОТО
1. Се утврдува репрезентативност на Сојуз на синдикати на Македонија, со седиште на ул. “12-та Македонска Бригада” бр. 2-a , Скопје, заради учество во колективно договарање на ниво на приватен сектор од областа на стопанството.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и
важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 3 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во ("Службен весник на
Република Македонија").
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Сојуз на синдикати на Македонија, со седиште на
ул. „12-та Македонска Ударна Бригада“ бр.2-а, Скопје,
на ден 06.10.2015 година под бр. 08-7676/2, а во врска
со барање под бр. 08-11083/1 од 30.12.2014 година и дополнување на барање под бр. 08-7676/1 од 20.08.2015
година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе дополнување на барање за утврдување на репрезентативност на ниво на приватен сектор од областа на стопанството.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество
во колективно договарање на ниво на приватен сектор
од областа на стопанството, согласно член 210 став 2
од Законот за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата на седница одржана на ден
08.10.2015 година ја утврди следната фактичка состојба:
Сојуз на синдикатите на Македонија со решение бр.
08-16013/2 од 21.12.2009 година е запишан во регистарот на синдикати под реден број 22.
Бројот на вработените согласно податоците од
Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013
Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во приватниот сектор од областа на стопанството во Република
Македонија, согласно податоците изнесува 313 408 вработени.
Вкупниот број на вработени членови кои плаќаат
членарина во синдикати членки здружени во Сојузот
на синдикати на Македонија во приватниот сектор од
областа на стопанството во Република Македонија согласно податоците од приложените списоци изнесува 28
594 односно 9,12% вработени.
Согласно член 212 став 3 репрезентативен синдикат
на ниво на приватен сектор од областа на стопанството, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на
трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на
вработени во приватниот сектор од областа на стопанството и кои плаќаат членарина.
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Оттука, Комисијата утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност
заради учество во колективно договарање на ниво на
приватен сектор од областа на стопанството согласно
член 210 став 2 од Законот за работните односи и даде
Предлог за утврдување на репрезентативност на синдикат, заради учество во колективно договарање на ниво
на приватен сектор од областа на стопанството.
Со оглед на тоа што Сојуз на синдикати на Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на
синдикат на ниво на приватен сектор од областа на стопанството согласно член 212 став 3, со ова решение се
утврдува репрезентативноста на синдикат, согласно
член 210 став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 3 од Законот
за работните односи, но не подолго од три години од
денот на донесувањето на ова решение.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-7676/6 од 13.10.2015 година.
Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.
Бр. 08-7676/6
13 октомври 2015 година
Министер,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________
5175.
Врз основа на член 213-г став 2 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, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО
ОДДЕЛ
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на
Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија (скратен назив “СПТОМ„) на ниво на гранка, односно оддел во областа на телекомуникации заради
учество во колективно договарање на ниво на гранка,
односно оддел.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и
важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во ("Службен весник на
Република Македонија").
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Синдикат на Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. бб, Скопје, на ден 07.10.2015 година под
бр.08-9387/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување
на условите за репрезентативност, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел
согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата на седница одржана на ден
08.10.2015 година ја утврди следната фактичка состојба:
Бројот на вработените согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013 Вработени
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според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одделот – Телекомуникации, согласно податоците изнесува 3910 вработени. Согласно приложените списоци на Синдикат на Поштенски и
Телекомуникациски оператори на Македонија, бројот на
членови кои плаќаат членарина во одделот - Телекомуникации изнесува 236 вработени односно 6.03% на ниво на
гранка, односно оддел.
Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот и кои плаќаат членарина.
Оттука, Комисијата утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност
заради учество во колективно договарање на ниво на
гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на синдикат, заради учество во колективно договарање на на ниво на гранка, односно оддел.
Со оглед на тоа што Синдикат на Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел согласно член 212 став 4, со ова решение се утврдува репрезентативноста на синдикат, согласно член 210 став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на
донесувањето на ова решение.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-9387/5 од 13.10.2015 година.
Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.
Бр. 08-9387/5
13 октомври 2015 година
Министер,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

5176.
Врз основа на член 11 став (3) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УРБАНИСТИЧКАТА
СОГЛАСНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на урбанистичката согласност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.65/15) Прилогот 1 се заменува со нов
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-15129/1
26 октомври 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5177.
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот
на Јавните обвинители на Република Македонија
(„Службен весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот
на јавните обвинители, на одржаната деведесет и седма
седница на 21.10.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО
ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ТРИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
I
Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија, предходно утврдена со Одлука донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 1.9.2008 година.
II
Проширувањето се однесува на точките 1 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на
јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните
обвинителства, па така точка 1 ќе гласи “ Јавен обвинител на Јавното обвинителство на Република Македонија и (14) четиринаесет јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија ”
III
Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето.
Совет на Јавните обвинители
Бр. 02-179/4
на Република Македонија,
21 октомври 2015 година
Претседател,
Скопје
Петар Аневски, с.р.
__________

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
5178.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член
2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштиска соработка (“Службен весник на РМ” бр. 79/09),
Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка на општина Сопиште бр. 02-2488/1 од 11.8.2015 година и Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка на општина Зелениково бр. 07-370/1 од
31.7.2015 година, се склучува следниот
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2. Општина Зелениково, претставувана од Градоначалникот Веле Груевски од друга страна како корисник
на услугата (во понатамошниот текст на договорот корисник).
Предмет на договорот
Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини
за вршење на услуга во делот на урбанизам и финансии
од страна на општина Сопиште во корист на општина
Зелениково.
Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршуваат Александар Димовски во делот на урбанизам и Маја Мицевска Змејковска во делот на финансиите во општина Сопиште да
ги извршува и во име и за сметка на општина Зелениково.
Вредност на договорот
Член 3
Договорните страни се согласни надоместокот за извршената услуга да изнесува 2.000,00 денари месечно
кои општина Зелениково како корисник на услугата ќе
ги исплаќа на сметка на општина Сопиште како давател на услугата.
Рок, место и начин на извршување
Член 4
Извршувањето на услугата ќе се врши по потпишувањето на договорот во период од 1 (една) година.
Извршувањето на услугите мора да бидат во рамките на законските прописи, професионално, ефикасно,
уредно, навремено.
Член 5
Со овој договор вработените лица Александар Димовки и Маја Мицевска Змејковска во општина Сопиште за извршување на работите што се предмет на овој
договор во општина Зелениково ќе ги користи опремата и објектите на двете општини.
Права и обврски на договорните страни

ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Член 6
Вршителите на услугите во делот на урбанизам Александар Димовски и финансии - Маја Мицевска
Змејковска за својата работа во општина Зелениково
непосредно му одговараат на Градоначалникот на општина Зелениково.

Склучен на ден 13.10.2015 година, помеѓу:
1. Општина Сопиште, претставувана од Градоначалникот Стефче Трпковски од една страна како давател
на услугата ( во понатамошниот текст на договорот давател) и

Член 7
Општина Зелениково како корисник на услугата се
обврзува навремено да ја достави предметната документација.
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Корисникот на услугата има право во секое време
да се информира и да врши увид во документацијата со
која се води целокупната постапка.
Преодни и завршни одредби
Член 8
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 9
Измени и дополнувања на одредбите на овој договор ќе се вршат со Анекс кон овој договор.
Член 10
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се разреши спогодбено, ќе се решава пред надлежениот суд Скопје 2.
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Член 11
Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци од кои 2 (два ) се за давателот на услугата, 2 (два)
за корисникот на услугата, 1 (еден) за објавување во
“Службен весник на РМ” и 1 (еден) за Министерство за
локална самоуправа.
Член 12
Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни страни.
Бр. 03-3104/1
13 октомври 2015 година
Скопје

Бр. 03-466/1
13 октомври 2015 година
Скопје

Општина Сопиште
Градоначалник,
Стефче Трпковски, с.р.

Општина Зелениково,
Градоначалник,
Веле Груевски, с.р.
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