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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Во ставот 23 зборовите: „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

501.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

Член 4
Во член 40 во ставот 8 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН,
ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун, производи од тутун и сродни
производи,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2020 година.
Бр. 08-980/1
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И
СРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Во Законот за тутун, производи од тутун и сродни
производи (*) („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 98/19), во член 26 во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во ставот 4 зборовите: „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во ставот 5 зборовите: „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Во член 28 став 1 во алинејата 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во алинејата 7 зборовите: „Република Македонија“
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 3
Во член 36 во ставот 10 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 5
Во член 43 во ставот 1 бројот: „50“ се заменува со
бројот: „49“.
Во ставот 2 по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: „и/или запишано во Регистарот на производители
на производи од тутун и сродни производи што го води
Министерството за економија согласно со членот 49 од
овој закон.“.
Член 6
Во член 46 во ставот 5 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 7
Во член 48 во ставот 1 по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и за висината на трошоците министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува
решение, по предлог на овластената институција.“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Трошоците за спроведување на обуката од член 47
ставот 2 од овој закон кандидатот ги уплатува на сметката на сопствени приходи на овластената институција
од ставот 5 на овој член, а трошоците за полагањето на
испитот за добивање на лиценца ги уплатува на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.
Член 8
Во член 49 став 2 во алинејата 4 зборовите: „(земјоделски инженер-технолог)“ се заменуваат со зборовите: „од кои едно лице е земјоделски инженер и едно
лице е инженер технолог“.
По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:
„Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за економија во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“.
Член 9
Во член 50 во ставот 1 по зборовите: „трговија на
големо со производи од тутун“ се додаваат зборовите:
„или производство на тутунски производи“.
По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:
„Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за економија во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“.
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Член 10
Во член 51 во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во ставот 4 зборовите: „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 11
По членот 52 се додаваат два нови члена 52-а и 52б, кои гласат:
„Член 52-а
Министерството за економија врз основа на записник од Државниот пазарен инспекторат со решение го
брише запишаниот производител на производи од
тутун и сродни производи од Регистарот од член 49
ставот 1 од овој закон во следниве случаи:
- по писмено барање од органот на управување на
запишаниот производител,
- при отворање на стечајна постапка или постапка
за ликвидација,
- доколку се утврди дека производителот дал неточни податоци при запишување во Регистарот,
- не ја врши дејноста во период без прекин, подолг
од шест месеци,
- кога ќе престане да исполнува најмалку еден од
условите од член 49 ставот 2 од овој закон.
Против решението од ставот 1 на овој член може да
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето до Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
По правосилноста на решението од ставот 2 на овој
член производителот на производи од тутун и сродни
производи се брише од Регистарот на производители
на производи од тутун и сродни производи.
Член 52-б
Министерството за економија врз основа на записник од Државниот пазарен инспекторат со решение го
брише запишаниот извозник и/или увозник на производи од тутун и сродни производи од Регистарот од член
50 ставот 1 од овој закон во следниве случаи:
- по писмено барање од органот на управување на
запишаниот извозник и/или увозник,
- при отворање на стечајна постапка или постапка
за ликвидација,
- доколку се утврди дека извозникот и/или увозникот дал неточни податоци при запишување во Регистарот,
- не ја врши дејноста во период без прекин, подолг
од шест месеци,
- кога ќе престане да исполнува најмалку еден од
условите од член 50 ставот (2) од овој закон.
Против решението од ставот 1 на овој член може да
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето до Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
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По правосилноста на решението од ставот 2 на овој
член извозникот и/или увозникот на производи од
тутун и сродни производи се брише од Регистарот на
извозници и увозници на производи од тутун и сродни
производи.“.
Член 12
Во член 53 став 3 во точката а) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Ставот 7 се менува и гласи:
„Формата на известувањето од овој член, начинот
на неговото доставување и следење, како и видот на
сертификати согласно со член 54 ставови 1 и 2 од овој
закон, ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.
Член 13
Во член 54 ставот 1 се менува и гласи:
„Производителите и увозниците на електронските
уреди за користење на несогорливите производи од
тутун заедно со известувањето од членот 53 од овој закон треба да достават сертификати за безбедност на
електронскиот уред, напојувањето, батериите и полначите за батерии.“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Доколку електронскиот уред за користење на несогорливиот производ од тутун користи и дополнителни контејнери за никотин и други додатоци за течности, треба да се достави и сертификат за исполнување на стандардите за пакувања за сигурност на деца.“.
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.
Член 14
Членот 79 се менува и гласи:
„Владата на Република Северна Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство донесува Стратегија за производство
на тутун за период од седум години со акционен план.
Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува мерки и подмерки согласно со годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Целите на Стратегијата за производство на тутун за
период од седум години се:
- државна помош на земјоделските стопанства кои
се занимаваат со тутунско производство,
- поддршка на доходот на земјоделските стопанства,
- рамномерен и одржлив развој во тутунопроизводните региони и
- поддршка за формирање на организации на производители.
Акциониот план особено содржи краткорочни и
среднорочни насоки за развој и финансиски средства за
спроведување на Стратегијата од ставот 1 на овој
член.“.
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Член 15
Во член 95 став 1 во точката 3) зборот „сертификат“ се заменува со зборот „сертификати“, а зборовите:
„став 1“ се заменуваат со зборовите: „ставови 1 и 2“.
Во точката 4) зборовите: „став 3“ се заменуваат со
зборовите: „став 4“.
Во точката 5) зборовите: „став 4“ се заменуваат со
зборовите: „став 5“.
Член 16
Во член 96 во ставот 1 зборовите: „членовите 101 и
104“ се заменуваат со зборовите: „членовите 101, 103 и
105“.
Член 17
Во член 99 став 1 во точка 31) зборовите: „сертификат (член 54 став 1 од овој закон)“ се заменуваат со
зборовите: „сертификати (член 54 ставови 1 и 2 од овој
закон)“.
Член 18
Во членот 116 зборовите: „Република Македонија“
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 19
Во членот 117 зборовите: „Република Македонија“
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 20
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR DUHAN, PRODHIME TË DUHANIT DHE
PRODHIME TË NGJASHME
Neni 1
Në Ligjin për duhan, prodime të duhanit dhe prodhime
të ngjashme (*) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut" numër: 98/19), në nenin 26
paragrafin 3 fjalët: “Republika e Maqedonisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.
Në paragrafin 4 fjalët: “Republika e Maqedonisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.
Në paragrafin 5 fjalët: “Republika e Maqedonisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.
Neni 2
Në nenin 28 paragrafi 1 alineja 4 fjalët: “Republika e
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “Republika e
Maqedonisë së Veriut”.
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Në alinenë 7 fjalët: “Republika e Maqedonisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.
Neni 3
Në nenin 36 në paragrafin 10 fjalët: “Republika e
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “Republika e
Maqedonisë së Veriut”.
Në paragrafin 23 fjalët: “Republika e Maqedonisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.
Neni 4
Në nenin 40 në paragrafin 8 fjalët: “Republika e
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “Republika e
Maqedonisë së Veriut”.
Neni 5
Në nenin 43 në paragrafin 1 numri: “50” zëvendësohet
me numrin: “49”.
Në paragrafin 2 pas fjalës: “ligj” shtohen fjalët: "dhe
/ose i regjistruar në Regjistrin e prodhuesve të produkteve
të duhanit dhe produkteve të ngjashme që e mban Ministria
e Ekonomisë në përputhje me nenin 49 të këtij ligji.".
Neni 6
Në nenin 46 në paragrafin 5 fjalët: “Republika e
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “Republika e
Maqedonisë së Veriut”.
Neni 7
Në nenin 48 në paragrafin 1 pas fjalës "ligj" shtohen
fjalët: "dhe për lartësinë e shpenzimeve ministri i
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave miraton
vendim, me propozim të institucionit të autorizuar.".
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Shpenzimet për zbatimin e trajnimit nga neni 47
paragrafi 2 të këtij ligji kandidati i paguan në llogari të të
ardhurave personale në institucionin e autorizuar nga
paragrafi 5 të këtij neni, ndërsa shpenzimet për dhënien e
provimit për marrjen e licencës i paguan në llogari të të
ardhurave personale në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave.".
Neni 8
Në nenin 49 në paragrafin 2 alinenë 4 fjalët: “(Inxhinier
bujqësor-teknolog)” zëvendësohen me fjalët: “prej të
cilëve një person është inxhinier bujqësor dhe një person
është inxhinier teknolog”.
Pas paragrafit 9 shtohet paragraf i ri 10, si vijon:
"Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
Regjistrit nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton ministri i
Ekonomisë në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike
dhe Administratës.".
Neni 9
Në nenin 50 në paragrafin 1 pas fjalëve: “tregti me
shumicë me prodhimet e duhanit” shtohen fjalët: “ose
prodhim të produkteve të duhanit”.
Pas paragrafit 9 shtohet paragraf i ri 10 si vijon:
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"Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
Regjistrit nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton ministri i
Ekonomisë në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike
dhe Administratës.".
Neni 10
Në nenin 51 në paragrafin 2 fjalët: “Republika e
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “Republika e
Maqedonisë së Veriut”.
Në paragrafin 4 fjalët: “Republika e Maqedonisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.
Neni 11
Pas nenit 52 shtohen dy nene të reja 52-a dhe 52-b, si
vijojnë:
“Neni 52-a
Ministria e Ekonomisë në bazë të procesverbalit nga
Inspektorati Shtetëror i Tregut me vendim e fshin
prodhuesin e regjistruar të produkteve të duhanit dhe
produkteve të ngjashme nga Regjistri i nenit 49 paragrafit 1
të këtij ligji në rastet e mëposhtme:
- me kërkesë me shkrim nga organi i menaxhimit të
prodhuesit të regjistruar,
- me hapjen e procedurës falimentuese ose procedurës
për likuidim,
- nëse përcaktohet se prodhuesi ka dhënë informata të
pasakta gjatë regjistrimit në Regjistër,
- nuk e kryen veprimtarinë në periudhë pa ndërprerje,
më të gjatë se gjashtë muaj,
- me pushimin e plotësimit të së paku njërit nga kushtet
e nenit 49 paragrafit 2 të këtij ligji.
Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të
paraqitet ankesë brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së
vendimit në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në
Procedurë Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie
Pune në Shkallë të Dytë.
Ankesa nuk e prolongon përmbarimin e aktvendimit.
Pas plotfuqishmërisë së aktvendimit nga paragrafi 2 i
këtij neni, prodhuesi i produkteve të duhanit dhe
produkteve të ngjashme shlyhet nga Regjistri i prodhuesve
të produkteve të duhanit dhe produkteve të ngjashme.
Neni 52-b
Ministria e Ekonomisë në bazë të procesverbalit nga
Inspektorati Shtetëror i Tregut me vendim e shlyen
eksportuesin e regjistruar dhe/ose importuesin e
produkteve të duhanit dhe produkteve të ngjashme nga
Regjistri nga neni 50 paragrafi 1 të këtij ligji në rastet e
mëposhtme:
- me kërkesë me shkrim nga organi i menaxhimit për
eksportuesin dhe/ose importuesin e regjistruar,
- me hapjen e procedurës falimentuese ose procedurës
për likuidim,
- nëse përcaktohet se eksportuesi dhe/ose importuesi ka
dhënë informata të pasakta gjatë regjistrimit në Regjistër,
- nuk e kryen veprimtarinë në periudhë pa ndërprerje,
më të gjatë se gjashtë muaj,
- me pushimin e plotësimit të së paku njërit nga kushtet
e nenit 50 paragrafit (2) të këtij ligji.
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Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të
paraqitet ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes së
vendimit në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në
Procedurë Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie
Pune në Shkallë të Dytë.
Ankesa nuk e prolongon përmbarimin e vendimit.
Pas plotfuqishmërisë së vendimit nga paragrafi 2 i këtij
neni eksportuesi dhe/ose importuesi i produkteve të duhanit
dhe produkteve të ngjashme shlyhet nga Regjistri i
eksportuesve dhe importuesve të produkteve të duhanit dhe
produkteve të ngjashme.“.
Neni 12
Në nenin 53 paragrafi 3 pika a) fjalët: “Republika e
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “Republika e
Maqedonisë së Veriut”.
Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"Formën e njoftimit nga ky nen, mënyrën e paraqitjes
dhe monitorimit të tij, si dhe llojin e certifikatave në
përputhje me nenin 54, paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji, i
përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së
Ujërave.".
Neni 13
Në nenin 54 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Prodhuesit dhe importuesit e pajisjeve elektronike për
përdorimin e produkteve të pa djegshme të duhanit së
bashku me njoftimin nga neni 53 i këtij ligji duhet të
dërgojnë certifikata të sigurisë për pajisjen elektronike,
furnizimin me energji elektrike, bateritë dhe karikuesit e
baterive.".
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:
"Nëse pajisja elektronike për përdorimin e produktit të
padjegshëm të duhanit përdor gjithashtu kontejnerë shtesë
për nikotinë dhe shtesa të tjera të lëngjeve, duhet të
paraqitet edhe certifikatë për plotësimin e standardeve për
sigurinë e fëmijëve.".
Paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij neni bëhen paragrafë 3, 4
dhe 5.
Neni 14
Neni 79 ndryshohet si vijon:
"Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me
propozim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave miraton Strategji për prodhimin e
duhanit për një periudhë shtatë vjeçare me plan aksionar.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me
propozimin e ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave miraton masa dhe nën-masa në
përputhje me programet vjetore për mbështetje financiare
në bujqësi dhe zhvillim rural.
Qëllimet e Strategjisë për prodhimin e duhanit për
periudhë prej shatë vitesh janë:
- ndihmë shtetërore e ekonomive bujqësore të cilat
merren me prodhimin e duhanit,
- mbështetje e të ardhurave të ekonomive bujqësore,
- zhvillim i barabartë dhe i qëndrueshëm në rajonet e
prodhimit të duhanit dhe
- mbështetje për formimin e organizatave të
prodhuesve.
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Plani aksionar në veçanti përmban udhëzimet
afatshkurtra dhe afatmesme të zhvillimit dhe mjeteve
financiare për zbatimin e Strategjisë nga paragrafi 1 të këtij
neni.".
Neni 15
Në nenin 95 paragrafi 1 pika 3) fjala “certifikatë”
zëvendësohet me fjalën:
“certifikata”, ndërsa fjalët:
“paragrafi 1” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët 1 dhe 2”.
Në pikën 4) fjalët: “paragrafi 3” zëvendësohen me
fjalët: “paragrafi 4”
Në pikën 5) fjalët: “paragrafi 4” zëvendësohen me
fjalët: “paragrafi 5”.
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викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 48780м2 запишана на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
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.

Neni 16
Në nenin 96 paragrafi 1 fjalët: “nenet 101 dhe 104”
zëvendësohen me fjalët: “nenet 101, 103 dhe 105”.

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.

Neni 17
Në nenin 99 paragrafin 1 pikën 31) fjalët: “certifikatë
(neni 54 paragrafi 1 të këtij ligji) zëvendësohen me fjalët:
certifikata (neni 54 paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji)”.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Neni 18
Në nenin 116 fjalët: “Republika e Maqedonisë”
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.

Бр. 44-79/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Neni 19
Në nenin 117 fjalët: “Republika e Maqedonisë”
zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së
Veriut”.
Neni 20
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
502.
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 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

503.
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 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРО
ИНА – Аце Димитриевски с.Мустафино Свети Николе
за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КПбр.1033/3дел, место викано Узун мера, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 48058м2 запишана на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон
град.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ДЕСТДејанчо Атанасов с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КПбр.1058-дел, место

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.
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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 наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-85/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

504.
Врз основа член член 47 став (1) 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 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко
моторно возило, сопственост на Управниот суд Скопје,
МЕРЦЕДЕС Е 230, година на производство 1991 година, регистарска ознака SK 427 LL, број на шасија
WDB1240231B506159, број на мотор 10298212204253E90, сила на мотор 97 KW, работна зафатнина на моторот 2297 см3, боја црна/20.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и
оперира Министерството за финансии –Управата за
имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Друштво за вештачење,
супер вештачење, проценки и ревизии „ЗАВОД ЗА
ВЕШТАЧЕЊЕ“ ДООЕЛ –СКОПЈЕ, П VI 4/2020 од
14.1.2020 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар во износ од 38.900,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 38.900,00 денари.
Јавното надавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-439/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
505.
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 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАTA
УСТАНОВА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува
користењето на движната ствар – патничко моторно
возило марка Фолцваген Т5 Транспортер, број на шасија WV2ZZZ7HZCH027457, тип на мотор CAA/222637,
број на мотор CAA/222637, година на производство
2011, сила на моторот 75 kw, работна зафатнина 1968,
боја на каросеријата сива/7F, со регистарска ознака SK7441-AZ.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со директорот на Завод за рехабилитација на
деца и младинци – Скопје, со кој се уредуваат правата
и обврските за движната ствар 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. 44-580/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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506.
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 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТA
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува
користењето на движната ствар – патничко моторно
возило марка Волксваген Пасат Вар, број на шасија:
WVWZZZ3CZAE176175, тип на мотор: CBA, број на
мотор: 758699, година на производство: 2011, сила на
моторот: 103kw, работна зафатнина: 1968, боја на каросеријата: Бела/01, со регистарска ознака: SK-7426-AZ.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град
Скопје.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
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. 44-583/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

507.
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 4 февруари 2020 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 ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ КО
МАЛА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО
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 објект со намена Б1-мали комерцијални и
деловни објекти КО Мала Речица, Општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-633/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
508.
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 4 февруари 2020 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 ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА - БИОГАСНА
ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ДО 1 MW КО ДОБРОМИРИ, OПШТИНА
НОВАЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
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изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-биогасна централа за производство на електрична енергија до 1 MW КО Добромири, Општина
Новаци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-635/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
509.
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, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19),Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА НАПЛАТНИ
СТАНИЦИ КОРИДОР 10-HC ОТОВИЦА КО ОТОВИЦА
- ВОН Г.Р., ОПШТИНА ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба и инсталација на електронски систем за наплатни станици коридор 10-HC Oтовица КО Отовица-вон г.р., Општина Велес.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 12761 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-637/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
510.
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 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈАНА ЧЕТВОРОКРАКА КРСТОСНИЦА ВО
КРУЖНА КРСТОСНИЦА ПОМЕЃУ РЕГИОНАЛЕН
ПАТ P1201 (СТРУГА –ДЕБАР) И РЕГИОНАЛЕН
ПАТ P2243 (СПОЈ СО РЕГИОНАЛЕН ПАТ P1201С.ДРСЛАЈЦА) КО СТРУГА, ОПШТИНА СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција на
постојана четворокрака крстосница во кружна крстосница помеѓу регионален пат P1201 (Струга-Дебар) и
регионален пат P2243 (спој со регионален пат P1201с.Дрслајца) КО Струга, Општина Струга.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 248м2 ги
има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-638/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

511.
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 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА В3-КУЛТУРА
КО ЧАШКА, ОПШТИНА ЧАШКА
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 објект со намена В3-култура КО Чашка,
Општина Чашка.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1930м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-644/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

512.
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, 27/14, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ
ВО ПОТПРОГРАМА 20-СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ, СТАВКА 488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ВО ЕЛС ВО БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА 2020 ГОДИНА
1. Средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), утврдени во Раздел
130.01 Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 20 - Сообраќај и комуникации, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 6.000.000,00 денари, се распределуваат на:
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
- Реконструкција на правец Драчево – Батинци низ
местото викано Врапче, Општина Студеничани
2.000.000,00
ОПШТИНА КУМАНОВО
- Асфалтирање на пат во индустриска зона во Куманово
4.000.000,00
ВКУПНО:

6.000.000,00

2. Се задолжува Министерството за транспорт и
врски средствата од точка 1 на оваа одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Општина Студеничани и Општина Куманово.
3. Се задолжуваат Општина Студеничани и Општина Куманово да достават извештај за наменско користење на средствата до Министерството за транспорт и
врски заклучно со ноември 2020 година.
4. Општина Студеничани и Општина Куманово распределените средства треба да ги користат за намената
предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно
општините имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-736/1
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
513.
Врз основа на член 47 став (10) 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 Северна Македонија, на седницата одржана
на 4 февруари 2020 година, донесе

Стр. 12 - Бр. 27
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАЈЛЕ“, ОПШТИНА ГОСТИВАР ОД СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ С.ЧАЈЛЕ - ГОСТИВАР НА ДРУШТВОТО
ЗА ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ЕЛ
ТРАНС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ ГОСТИВАР
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на
концесијата за експлоатација на минералната суровина
– доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар
од Силика-рудник Чајле Акционерско друштво за производство на неметални минерали с.Чајле - Гостивар на
Друштвото за трговија, транспорт и услуги Ел транс
експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина - доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар, бр.24-5555/1 од 13.11.2014 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за трговија, транспорт и услуги Ел
транс експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар, до рокот до
кога е склучен Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина - доломит на локалитетот
„Чајле“, Општина Гостивар, бр.24-5555/1 од 13.11.2014
година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Силика-рудник Чајле Акционерско друштво за производство на неметални минерали
с.Чајле - Гостивар, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии
за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за
вршење на детални геолошки истражувања и концесии
за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишувањето на договорот за пренос на концесијата.
4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос
на концесијата во износ од 511.800,00 денари имателот
на концесијата по извршениот пренос е должен да го
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
5. Во име на Владата на Република Северна Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
6.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-798/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

514.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО
ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ НА ИЗРАБОТКА И СВИРЕЊЕ НА ГАЈДА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА
ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Традиционалното знаење и вештини на изработка и
свирење на гајда се прогласува за културно наследство
од особено значење, поткатегорија исклучително значење.
Со прогласување на традиционалното знаење и
вештини на изработка и свирење на гајда за културно
наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, се овозможува:
- создавање на поволни услови за опстанок на знаењата и вештините на правење гајда, како и културата
на музицирање на овој музички инструмент;
- ширење на сознанијата за значењето на гајдата во
традиционалната култура на македонскиот народ;
- почитување и негување на гајдата како нематеријално културно добро, и на контекстот во кој се практикува;
- спречување дејствија, појави и влијанија со кои се
врши или може да настане негативна употреба и деградирање на доброто.
Автентичноста на традиционалното знаење и вештини на изработка и свирење на гајда и културната разноликост е изразена во однос на ерголошкиот процес
на изработката на ова нематеријално добро во неговите
традиционални форми, како и во богатството на интонациски варијанти кои соодветствуваат на регионалните различности на гајдата.
Член 2
За традиционалното знаење и вештини на изработка
и свирење на гајда се утврдува режим на заштита од
прв степен, со следните мерки на заштита:
- собирање на податоци за живи и активни носители на доброто, меѓу кои се вбројуваат и занаетчии кои
ја изработуваат и музичари (поединци или групи) кои
ја практикуваат;
- собирање на податоци за архивска граѓа за гајдата
во домашните и странските институции, архиви и сл.
поврзани со предметното добро;
- зачувување на знаењето и техниките на изработка
на гајдата во нејзината традиционална форма преку
создавање услови за пренос на истите на помладите генерации;
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- преземање мерки за задржување на постојниот
традиционален начин на музицирање и репертоарот кој
се изведува на овој музички инструмент, како од
инструментален, така и од вокално-инструментален
вид;
- изработка на образовни планови и програми за
непосредна заштита и пренос на знаењата за гајдата во
формалното и неформалното образование во Република Северна Македонија;
- редовно преземање на превентивни механизми за
популаризација на гајдата на домашни и меѓународни
натпревари и фестивали;
- преземање на мерки за соодветна медиумска застапеност на доброто;
- преземање на мерки против деструктивното дејство на глобалните процеси во музичката култура;
- вмрежување на носителите на доброто во струкова организација со право да пристапи на слични светски асоцијации;
- изготвување на планови за привлекување на
помладите генерации за изучување и практикување на
музичкиот инструмент гајда.
Член 3
Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за традиционалното знаење и вештини на изработка и свирење на гајда се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:
- вклучување на знаењата и вештините за гајдата во
соодветни културни манифестации преку кои се презентира националната култура на Република Северна
Македонија во и надвор од нејзините граници;
- вклучување на знаењата за гајдата во соодветни
стратегии за одржливост и развој на руралните средини, стратегии за развој на туризмот, образованието и
сл.;
- обезбедување достапност на јавноста до доброто
преку негова презентација и популаризација;
- спречување дејствија кои можат да предизвикаат
промени или да го нарушат интегритетот на доброто во
постапка предвидена со прописите за заштита на културното наследство.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4209/1-19
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
515.
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,
23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

Бр. 27 - Стр. 13

ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта – како предлагач на експропријацијата, да му
се предаде во владение недвижност која претставува:
1. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 135/1 КО
Злокуќани, со површина од 915 м2, запишана во Имотен лист бр.2, согласно Решение за експропријација
Убр.25-781/18-3 од 24.1.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Куманово;
2. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 118/1 КО
Злокуќани, со површина од 1616 м2, запишана во
Имотен лист бр.17, согласно Решение за експропријација Убр.25-784/18-1 од 29.11.2019 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во
Куманово;
3. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 387/1 КО
Извор, со површина од 342 м2, запишана во Имотен
лист бр.41, согласно Решение за експропријација
Убр.25-806/18-1 од 28.11.2019 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи –
Одделение за првостепена управна постапка во Куманово;
4. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 457/4 КО
Извор, со површина од 39 м2, дел од КП бр. 389/1 КО
Извор, со површина од 93 м2 и дел од КП бр. 389/2 КО
Извор, со површина од 194 м2, запишани во Имотен
лист бр. 73, согласно Решение за експропријација
УП1.бр.25-809/18 од 29.3.2019 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи –
Одделение за првостепена управна постапка во Куманово;
5. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 388/1 КО
Извор, со површина од 256 м2 и дел од КП бр. 388/2
КО Извор, со површина од 116 м2, запишани во Имотен лист бр. 58, согласно Решение за експропријација
УП1.бр.25-807/18-1 од 14.1.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи –
Одделение за првостепена управна постапка во Куманово;
6. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 441/1 КО Белановце, со површина од 302 м2 запишана во Имотен
лист бр.43, согласно Решение за експропријација
Убр.25-740/18-5 од 24.1.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Куманово;
7. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 439/1 КО Белановце, со површина од 30 м2, и дел од КП бр. 549
КО Белановце, со површина од 148 м2, запишани во
Имотен лист бр. 16, согласно Решение за експропријација УП1.бр.25-727/18-3 од 13.1.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во
Куманово и
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8. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 337/1 КО Белановце, со површина од 162м2 и 7м2, запишана во
Имотен лист бр.45, согласно Решение за експропријација Убр.25-742/18 од 21.3.2019 година и Заклучок
Уп1.бр.26-742/18-1 од 24.1.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи –
Одделение за првостепена управна постапка во Куманово.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ЛАСТОВИЦА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8621/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

516.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на ул. „Ж.Брајкоски “ бб
Гостивар, на КП бр. 7246, КО Гостивар 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9315/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

517.
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 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Здружението Извиднички одред Ластовица Кочани.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со претседателот на Здружението Извиднички одред Ластовица Кочани 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. 45-10356/1-19
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
518.
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 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 4 февруари 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО СЕНОКОС, ОПШТИНА
ВРАПЧИШТЕ
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 објекти со намена Б5-хотелски комплекс
КО Сенокос, Општина Врапчиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 29626 м2
ги има следните катастарски индикации:

Бр. 27 - Стр. 15

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер
на објекти кои се наоѓаат на место викано „Парк“ на
КП бр.5111/1, КП бр.5107/2, КП бр.5107/1 и КП
бр.5107/3, КО Центар 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

520.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-10673/1-19
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
519.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на ул. „Ѓ. Салај“, Скопје, на КП
бр.9279, КО Ѓорче Петров 6 - Ѓорче Петров.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/2-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

521.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

Стр. 16 - Бр. 27

6 февруари 2020

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер
на земјиште и објект кои се наоѓаат на ул. „Шидска“,
Скопје на КП бр. 8848 КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/3-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

522.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на ул. „Дижонска“, Скопје, на КП бр.
1278/1, КО Чаир.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/4-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

523.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на место викано „Градски парк“
Скопје, на КП бр. 492, КО Карпош.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/5-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

524.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер
на земјиште и објекти кои се наоѓаат на место викано
„Сарај“, Скопје, на КП бр. 10236/1, КП бр. 10236/2, КП
бр. 10237/1, КП бр. 10237/3 и КП бр. 10237/4, КО Сарај.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/6-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

525.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

6 февруари 2020

Бр. 27 - Стр. 17

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер
на објекти кои се наоѓа на место викано „Хиподром“
Скопје, на КП бр. 2138 и КП бр. 2173, и објекти кои се
наоѓаат на место викано „Утрина“ Скопје на КП бр.
2023, КП бр. 2030 и КП бр. 2114, КО Маџари.

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на ул. „Илинденска“, Скопје, на КП
бр. 597/3 и КП бр.597/4, КО Карпош.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/7-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

526.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/9-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

528.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на место викано „Парк“, Скопје, на КП
бр. 5115 на КО Центар 1.

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на бул. „Илинден“, Скопје, на КП бр.
593/1, КО Карпош.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-10687/8-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

527.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

Бр. 45-10687/10-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

529.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

Стр. 18 - Бр. 27

6 февруари 2020

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на ул. „Л. Личеновски“ Скопје, на КП
бр. 5514, КО Центар 1.

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на место викано „Градски парк“ Скопје на КП бр. 56491, КО Карпош.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-10687/11-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

Бр. 45-10687/13-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

530.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

532.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на место викано „Каменик“ - Скопје
на КП бр. 12868/1, КО Старо Скопје, и на КП бр.
12868/14, КО Старо Скопје.

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на ул. „Илинденска“ Скопје на КП бр.
597/1, КО Карпош.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/12-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

531.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4
февруари 2020 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10687/14-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

533.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 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 4 февруари 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Алмир Трубљанин ул.2 бр.12 с.Долно
Коњари Скопје, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад кое се наоѓа на КП.бр.10, место викано
Вардар, катастарска култура овоштарник, катастарска
класа 1, со површина од 5563м2 запишана во Имотен
лист бр.85 за КО Паликура.
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 земјоделското земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 16.6.2045 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10883/1-19
Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Оливер Спасовски, с.р.
__________
534.
Врз основа на член 47 став (10) 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 Северна Македонија, на седницата, одржана
на 4 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШАРЕН КАМЕН“ С.ПРЕГЛОВО, ОПШТИНА ПЛАСНИЦА ОД ТРГОВСКО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА БОР - МЕРМЕРИ-95 УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО
С.ПРЕГЛОВО ПЛАСНИЦА НА ДРУШТВОТО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАРБЛЕ
АРТИК ДОО С.ПРЕГЛОВО, ОПШТИНА ПЛАСНИЦА
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на
концесијата за експлоатација на минералната суровина
– мермер на локалитетот „Шарен Камен“ с.Преглово,
Општина Пласница од Трговско друштвото за производство, услуги и трговија Бор-Мермери-95 увоз-извоз
ДОО с.Преглово Пласница на Друштвото за производство, трговија и услуги Марбле Артик ДОО с.Преглово, Општина Пласница, доделена со Договор за
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концесија за експлоатација на минерална суровина мермер на локалитетот „Шарен Камен“ с.Преглово,
Општина Пласница бр.24-5607/1 од 13.11.2014 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, трговија и услуги
Марбле Артик ДОО с.Преглово, Општина Пласница,
до рокот до кога е склучен Договорот за концесија за
експлоатација на минерална суровина - мермер на локалитетот „Шарен Камен“ с.Преглово, Општина Пласница бр.24-5607/1 од 13.11.2014 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на
Трговско друштвото за производство, услуги и трговија Бор-Мермери-95 увоз-извоз ДОО с.Преглово Пласница, освен во однос на висината и критериумите за
определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз
основа на Тарифникот за утврдување на висината на
надоместоците за издавање на дозволи за вршење на
детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.
4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос
на концесијата во износ од 180.223,00 денари имателот
на концесијата по извршениот пренос е должен да го
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
5. Во име на Владата на Република Северна Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-11077/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
535.
Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за чување, одржување, обновување и
обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
118/09), министерот за надворешни работи донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И
СЕКРЕТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЧУВАЊЕ,
ОДРЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ
ДРЖАВИ
1. Во Решението за именување на претседателот,
членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните
линии и граничните ознаки на Република Македонија
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со соседните држави („Службен весник на Република
Македонија“ број 172/17, 178/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 193/19), во точката 1 став 1 се менува и гласи:
„За претседател на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии
и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави зборовите се именува г-дин Зоран Попов, државен секретар во Министерството за надворешни работи“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 40-3527/20-1
3 февруари 2020 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
536.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/05), член 42 од Законот за судовите („Службен
весник на РСМ“ бр.58/06,35/08, 150/10,83/18 и 96/19) и
член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски
совет на Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр. 60/06,150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и
83/18), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, ја
донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД ГЕВГЕЛИЈА
За судии поротници на Основен суд Гевгелија се
избрани:
1. Гордана Поп-Кочева од Гевгелија и
2. Драги Костадинов од Гевгелија.
Оваа одлука влегува во сила на 30.1.2020 година.
Бр. 02-8/3
30 јануари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

537.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на
Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/05), член 42 од Законот за судовите („Службен
весник на РСМ“ бр.58/06,35/08, 150/10,83/18 и 96/19) и
член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски
совет на Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр. 60/06,150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и
83/18), Судскиот совет на Република Северна
Македонија на седницата одржана на ден 29.01.2020
година, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД ВИНИЦА
За судии поротници на Основен суд Виница се
избрани:
1. Кристина Димитри Станоевска од Виница;
2. Давид Виктор Трајанов од Виница;
3. Мери Владо Митева од Виница;
4. Александар Слободан Давиткова од Виница;
5.Лазар Борис Лазаров од Виница;
6.Зоран Киро Поповски од Виница;
7.Васка Лазар Николова од Виница и
8. Елена Тодорчо Михаилова од Виница.
Оваа одлука влегува во сила на 30.1.2020 година.
Бр. 02-17/3
30 јануари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

538.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/05), член 42 од Законот за судовите („Службен
весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и
„Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019), и член 36 став
1 алинеја 4 и член 53 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 29.01.2020 година,
ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ
За судии поротници на Основен кривичен суд
Скопје се избрани:
1. Александра Миле Здравевски од Скопје,
2. Валентина Благој Петровска од Скопје,
3. Љиљана Зоран Касапова од Скопје и
4. Митко Делимир Сандев од Скопје.
Оваа одлука влегува во сила на 5.3.2020 година.
Бр. 02-176/2
30 јануари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

539.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/05), член 42 од Законот за судовите („Службен
весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и
„Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019), и член 36 став
1 алинеја 4 и член 53 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 29.01.2020 година,
ја донесе следната

6 февруари 2020

Бр. 27 - Стр. 21

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ
За судии поротници на Основен кривичен суд
Скопје се избрани:
1. Роза Лазар Каранфилова од Скопје и
2. Светлана Марко Ѓорѓиевска од Скопје.
Оваа одлука влегува во сила на 30.1.2020 година.
Бр. 02-176/3
30 јануари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

540.
Судскиот совет на Република Северна Македонија
согласно член 31 став 1 точка 1 од Законот за Судскиот
совет на Република Северна Македонија („Службен
весник на РСМ“ број 102/2019), на ден 3.2.2020 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
На членот на Судскиот совет на Република Северна
Македонија Шемседин Јусуфи му престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Северна
Македонија, поради истек на времето за кое е избран,
сметано од 4.2.2020 година.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето 4.2.2020 година.
Бр. 02-232/1
3 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
542.
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 АКРСМ 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 АКРСМ, со своја Одлука на
седница одржана на ден 28 јануари 2019 година го утврди пречистениот текст на
ТАРИФА
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
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.

РЕШЕНИЕ

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.

Се констатира престанок на судиската функција на
Љубомир Бошевски, судија на Апелационен суд Битола, поради исполнување на услови за старосна пензија.
Решението влегува во сила од 4.2.2020 година.

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.

541.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
в.в. со член 54 став 1 точка 3 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), на ден 4.2.2020 година, донесе

Бр. 02-250/1
5 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

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.
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НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ
Член 7
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.
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, 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. За состав на преддоговори и договори, наградата
се определува согласно вредноста:
Вредност од денари
3.000.001,00
5.000.001,00
9.000.001,00
20.000.001,00
60.000.001,00

Вредност до денари
до 3.000.000,00
5.000.000,00
9.000.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00

Награда за состав
на договор
3.900,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00

Кај состав на договори и преддоговори не се применува став V, точка 1 на членот 8.
4. Награда во постапката пред нотар 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, а во постапката пред суд наградата е
согласно предвидената во точка 2.
5. 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.
6. 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.
7. За работни спорови и вонпарничните постапки,
наградата изнесува 7.000,00 денари.
8. Во постапка за развод на брак и други спорови од
семејни односи, наградата изнесува 7.000,00 денари.
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.
12. За состав и пишување на нормативни акти, наградата се договара со писмен договор.
13. Во поднесоците во кои покрај главното барање
се предлага времена мерка или предлог за обезбедување докази, наградата се зголемува за 20%.
14. Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, наградата се определува според збирот на двете
барања.
15. 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.
16. За необразложени поднесоци, изјави, молби,
полномошна со кои трети лица пренесуваат овластувања, освен полномошна со кои е овластен адвокатот
за застапување и преземање на дејствија во име на
властодавецот во сите постапки, наградата е како најниската награда од точка еден.
17. 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.
18. За изготвување на правни мислења, анализи и
учество на состаноци со правна тематика, наградата изнесува 9.000,00 по час.
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19. 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.
20. 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.
21. 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.
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.
III. 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, освен за глава II точка 2, 3 и 4.
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 превземање 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.
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IV. 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, освен за глава II точка 2, 3
и 4.
V. 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.
VI. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ
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.
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 превземаат 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.
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 Северна
Македонија.
Член 10
Пречистениот текст на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите ги опфаќа:
Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр.13 од
8.2.2017 година), Одлука за измена и дополнување на
Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РСМ“ бр.189 од
13.9.2019 година) и Одлука за измена и дополнување
на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РСМ“ бр.262
од 19.12.2019 година) во кои е означено времето на
нивното влегување во сила.
Адвокатска комора
Бр. 02-73
на Република Северна
30 јануари 2020 година
Македонија
Скопје
Претседател,
адвокат Љубомир Михајловски, с.р.
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