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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3309.
Врз основа на 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, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари – патнички моторни возила и работни возила – виљушкари,
сопственост на Република Северна Македонија, чии
корисник е Агенцијата за стоковни резерви и тоа:
1. ПМВ „Мерцедес Ц250“
- Вид Патничко
- Марка MERCEDES BENZ
- Тип C250,
- Регистарска ознака SK 8242 AB,
- Број на мотор 605.96060596022024805,
- Број на шасија WDB2021251F094633,
- Година на производство 1998,
- Сила на моторот 110 KW,
- Работна зафатнина на моторот 2497 cm3,
- Боја на каросерија 20 ЦРНА,
- Единечна проценета вредност на возилото:
56.850,00 денари;
2. ПМВ „Волксваген Голф ТДИ караван“
- Вид Патничко караван
- Марка VOLKSWAGEN
- Тип GOLF 1.9 TDI,
- Регистарска ознака SK 093 VI,
- Број на мотор 1Z24561,
- Број на шасија WVWZZZ1HZRW601951,
- Година на производство 1994,
- Сила на моторот 66 KW,
- Работна зафатнина на моторот 1896 cm3 ,
- Боја на каросерија 76-* ТЕМ.ЦРВЕНА
- Единечна проценета вредност на возилото:
20.960,00 денари;
3. ПМВ „Ауди А6 2.0“
- Вид Патничко
- Марка AUDI
- Тип A6 2.0 E,
- Регистарска ознака SK 068 KD,
- Број на мотор ABK217244 ,
- Број на шасија WAUZZZ4AZSN0010722,
- Година на производство 1994,
- Сила на моторот 85 KW,
- Работна зафатнина на моторот 1984 cm3 ,
- Боја на каросерија 20 ЦРНА
- Единечна проценета вредност на возилото:
42.930,00 денари;
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4. Виљушкар INDOS дизел погон 2,5 т
- Тип V 25 DSX 32,
- Фабрички број 12525-15,
- Година на производство 1971,
- Носивост 2500 kp,
- Единечна проценета вредност на возилото:
55.350,00 денари;
5. Виљушкар INDOS електричен погон 0,75 т со телескоп
- Тип 7.5 64DX 3050 14,
- Фабрички број 805014,
- Носивост 750 kg,
- Движна висина 1.3-2.4 m,
- Тежина на возило 1550 kg,
- Единечна проценета вредност на возилото:
30.750,00 денари;
6.Виљушкар INDOS електричен погон 1т V-15 E4
- Тип V15 E 4 6x4,5,
- Фабрички број 13650-17,
- Година на производство 1980,
- Носивост 1000 kp,
- Движна висина 4.5 m,
- Тежина на возило 3200 kp,
- Единечна проценета вредност на возилото:
36.900,00 денари;
7. Виљушкар INDOS електричен погон 0,5т
- Фабрички број 13570-1,
- Година на производство 1980,
- Носивост 500 kp,
- Движна висина 4.6 m,
- Единечна проценета вредност на возилото:
21.520,00 денари;
8. Виљушкар INDOS дизел погон 1т
- Година на производство 1979,
- Носивост 1000 kp,
- Движна висина 5.2 m,
- Единечна проценета вредност на возилото:
36.900,00 денари;
9. Виљушкар INDOS дизел погон 1.5т
- Тип VD 1502-0101,
- Фабрички број 9195-26,
- Година на производство 1976,
- Носивост 1500 kp,
- Движна висина 0.16-3.3 m,
- Тежина на возило 3100 kp,
- Единечна проценета вредност на возилото:
43.050,00 денари;
10. Виљушкар INDOS дизел погон 1.1т
- Тип VD 1502-0101,
- Фабрички број 6380-5,
- Година на производство 1971,
- Носивост 1100 kp,
- Движна висина 0.18-4.5 m,
- Тежина на возило 2950 kp,
- Единечна проценета вредност на возилото:
39.980,00 денари;
11. Виљушкар HOLLAND дизел погон 3.2т
- Тип 12611119071640,
- Фабрички број 261,
- Година на производство 1970,
- Носивост 3200 kp,
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- Единечна проценета вредност на возилото:
67.650,00 денари;
12. Виљушкар INDOS дизел погон 3т
- Тип VAD38/30SX3.1,
- Фабрички број 17145-24,
- Година на производство 1986,
- Носивост 3000 kg,
- Движна висина 3.1 m,
- Тежина на возило 4480 kg,
- Единечна проценета вредност на возилото:
61.500,00 денари;
13. Виљушкар INDOS електричен погон 0.6 т
- Тип VAE 3.5/5 DX,
- Фабрички број 1.6650-23,
- Година на производство 1986,
- Носивост 600 kg,
- Движна висина 2.4 m,
- Тежина на возило 1290 kg,
- Единечна проценета вредност на возилото:
24.600,00 денари;
14. Виљушкар INDOS дизел погон 1.1т
- Тип VD 1502-0101,
- Фабрички број 6380-6,
- Година на производство 1971,
- Носивост 1100 kp,
- Движна висина 0.18-4.5 m,
- Тежина на возило 2950 kp,
- Единечна проценета вредност на возилото:
46.130,00 денари;
15.Виљушкар INDOS дизел погон 1.1 т
- Тип VD 1502-0101,
- Фабрички број 6350-3,
- Година на производство 1971,
- Носивост 1100 kp,
- Движна висина 0.16-4.5 m,
- Тежина на возило 2950 kp,
- Единечна проценета вредност на возилото:
39.980,00 денари;
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско
јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии - Управа за имотно - правни работи, со
проценета вредност за секое возило поединечно наведено во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења бр. СВ / EL V
1/2019 од 22.7.2019 година, која претставува почетна
цена на електронското јавно наддавање.
Јавното наддавање 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. 45-7172/1
8 октомври 2019 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3310.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник
на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ”
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на
РСМ” бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр.
32/2001...120/18 и “Службен весник на РСМ”
бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност
(“Службен весник на РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.98/2019 и 124/2019), Законот за
животната средина (“Службен весник на РМ“ бр.
53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување,
пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

67,50 (денари/литар)

-

70,00 (денари/литар)

-

62,00 (денари/литар)

-

50,50 (денари/литар)

- 33,694 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
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Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

28,278 (денари/литар)

-

30,052 (денари/литар)

-

30,833 (денари/литар)

-

30,046 (денари/литар)

-

26,664 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа, за
Еуросупер БС-95 во износ од 5,513 денари/литар, за
Еуросупер БС-98 во износ од 5,600 денари/литар, за
Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од 5,508 денари/литар,
за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 5,525 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС, надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)

-

0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

21,692 (денари/литар)

-

21,950 (денари/литар)

-

15,121 (денари/литар)

-

6,136 (денари/литар)

-

0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 15.10.2019
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-3214/1
14 октомври 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3311.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 116/19), a постапувајќи по Барањето за донесување
на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-102/19 од 18 септември 2019 година на Друштвото за производство на
енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт –
импорт Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 7 октомври 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Друштвото за производство на енергија ЦММ
ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт
Скопје, со седиште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72
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Скопје - Карпош, му се издава решение за стекнување
на привремен статус на повластен производител за
хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр.407 со
планирана моќност од 1499 kW и со локација на водотекот Пена – Вардар, с.Селце, општина Тетово.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт –
импорт Скопје, со седиште на ул. Фјодор Достоевски
бр. 72 Скопје - Карпош;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-241;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 407“ со реф. бр.407;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот Пена – Вардар, с.Селце, општина Тетово;
- планирана моќност на електроцентралата: 1499
kW (согласно Договор за концесија за вода за изградба
на мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија склучен помеѓу Министерството
за економија бр.12-2867/21 од 20.3.2012 година и
Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Гостивар со бр.
01/12 од 19.3.2012 година, Анекс на Договорот за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични
централи за производство на електрична енергија со
бр. 12-2867/21 од 20.3.2012 година склучен помеѓу Министерството за економија со бр.12-1958/1 од 6.3.2015
година и Друштвото за производство на енергија ЦММ
ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Гостивар со бр. 01/2015 од 06.03.2015 година, Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од Друштвото
ЦММ ФЛИ РИЗЗИ С.Р.Л ЛТД на Друштвото инженеринг солушн сервисес ЕСС ДОО Скопје, во концесионерот ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар од
04.01.2018 година и Известување од Министерство за
економија со бр. 12-3907/2 од 26.8.2019 година);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 7.402.245 kWh;
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 19 април 2020 година;
- датум на престанок на важење на ова решение: 19
април 2020 година.
3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена
во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
4. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија за секоја статусна
промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во
формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа.
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5. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот
на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
6. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот
систем.
7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 08-102/19
7 октомври 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3312.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 2,
а во врска со член 28, став (3) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 октомври 2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ
МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
Во член 3, став (1) од Правилникот за формирање
на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени
деривати и горива за транспорт (“Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 103/19), називот,
односно значењето на елементот D од формулата се
менува и гласи:
“D - надоместок за трошоци за работење преку
склад и трговска маржа, со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи.”
Член 2
Во член 5, во ставовите (1) и (2), од Правилникот,
зборовите: “15 март“ се менуваат и гласат: “15 април.”
Во член 5, став (2), зборовите: “големопродажна и
малопродажна маржа“ се менуваат и гласат: “трошоци
за работење преку склад и трговска маржа.”
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Во членот 5, ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Регулаторната комисија за енергетика врз основа на податоците добиени од следењето на состојбите и
функционирањето на пазарот, како и податоците доставени од Царинската управа, донесува одлука за определување на густината за секој нафтен дериват и гориво
за транспорт од член 2, став (1) на овој Правилник, со
исклучок на мазутот М-1, и тоа најдоцна до 14 април за
периодот од 15 април до 14 октомври, и најдоцна до 14
октомври за периодот од 15 октомври до 14 април.“
Член 3
Во членот 7, став (1), алинејата 3 од Правилникот,
се брише, а алинејата 4, која станува алинеја 3, се менува и гласи:
“ - највисокиот трошок за работење преку склад и
трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од
склад до бензински станици: заокружување на 3 децимални места.”
Во членот 7 став (2), зборовите: “малопродажна
маржа“ се менуваат и гласат: “трговска маржа.”
Член 4
Во член 8, став (3), зборовите: “големопродажна и
малопродажна маржа“ се менуваат и гласат: “трошоци
за работење преку склад и трговска маржа.”
Член 5
Во Преодни одредби на член 9, ставовите (1), (2) и
(3), се менуваат и гласат:
“(1) До 14 април 2020 година надоместокот за премијата со вклучени транспортни трошоци во износ од
20 САД долари/тон, до склад во Република Северна
Македонија, (P), изнесува:
- Надоместокот (P) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 92,00 САД долари/тон,
- Надоместокот (P) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 134,00 САД долари/тон,
- Надоместокот (P) за Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ
БС (Д-Е V) изнесува 73,00 САД долари/тон,
- Надоместокот (P) за Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува 75,00 САД долари/тон,
- Надоместокот (P) за Мазут М-1 изнесува 85,00
САД долари/тон.
(2) До 14 април 2020 година највисокиот надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска
маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до
бензински станици и крајни потрошувачи во износ од
0,75 денари/литар, (D), за секој нафтен дериват, освен
за Мазут М-1, изнесува 6,35 денари/литар. Надоместокот (D) за Мазут М-1 изнесува 1,00 денар/килограм и
тој не го содржи надоместокот за трговска маржа со
вклучени транспортни трошоци од склад до бензински
станици и крајни потрошувачи.
(3) До 14 април 2020 година густината за секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) на
овој Правилник, со исклучок на мазутот М -1, изнесува:

14 октомври 2019

- Просечната густина (ρ) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 0,755 (килограм/литар),
- Просечната густина (ρ) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 0,755 (килограм/литар),
- Просечната густина (ρ) за Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесува 0,845 (килограм/литар),
- Просечната густина (ρ) за Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува 0,845 (килограм/литар).“
Член 6
Овој Правилник влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се применува од 14.10.2019 година и истиот ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-3204/1
10 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3313.
ДОГОВОР
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА
Склучен на ден 1.10.2019 година помеѓу:
Општина ПЕХЧЕВО, ул.Равен бр. 8 – Пехчево,
претставувана од Градоначалникот Драган Тренчовски,
како корисник на услуги (во понатамошниот текст - корисникот) и
Општина БЕРОВО, ул. Димитар Влахов бр.10 – Берово, претставувана од Градоначалникот Звонко Пекевски, како давател на услуги (во понатамошниот текст – давателот).
Предмет на договорот
Член 1
Предмет на овој договор е потврдување на воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно Одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска
соработка бр. 09-3016/1 од 22.8.2019 година донесена
од совет на општина Берово и Одлука за утврдување на
предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево и општина Берово бр. 081084/1 од 19.8.2019 година донесена од совет на општина Пехчево и тоа за:
- техничка подршка при донесување и изработка на
урбанистичка документација,
- учество во постапката за легализација на бесправно изградени објекти,
- учество во постапката за бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште,
- учество во постапката за издавање на одобрение
за градење во електронска форма за објекти на градежно и земјоделско земјиште,
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- комплетна услуга од градежната и урбанистичката
инспекција,
- комплетна услуга од сообраќаен инспектор,
- комплетна услуга од просветен инспектор.
Член 2
Извршувањето на услугите утврдени во член 1 на
овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација,
во која ќе биде наведено видот на извршената услуга и
времетраењето.
Корисникот ќе ги користи предвидените услуги во
период од 6(шест) месеци започнувајќи од 1.10.2019
година, заклучно со 31.3.2020 година.
Член 3
Висината на надоместокот за извршена услуга од
администрацијата на давателот ќе биде пресметана согласно извршените пресметки секој месец поединечно
за исплатената бруто плата која ќе зависи од бројот на
работните часови на ангажираните аминистративни
службеници.
Член 4
Корисникот надоместокот ќе го плаќа на давателот
по добивање на фактура, која ќе претставува збир на
извршените услуги за сите ангажирани аминистративни службеници во текот на еден месец.
Права и обврски на договорните страни
Член 5
Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи, професионално, континуирано, ефикасно, уредно и навремено.
Давањето на услугите ќе се врши по доставено
писмено барање поднесено од страна на корисникот на
услугата,во кој ќе биде наведено од кој вид на услуга
корисникот има потреба во моментот, како и датумот
на вршење на услугата, и тоа најмалку два дена пред
денот за кој се однесува барањето.
Доколку давателот на услугата во наведениот период има потреба од бараните административни службеници, во тој случај, ќе биде наведен првиот слободен
ден кога може да се изврши услугата.
Доколку , во тој период бараните административни
службеници користат годишен одмор или други законски права, давателот е должен писмено да го извести
корисникот.
Дневното работно време се прилагодува со работното време на вработените во Општина Пехчево.
Член 6
Корисникот на услугата се обврзува за навремено
извршување на работите кои ќе бидат побарани и да
води уредна документација. Корисникот може во секое
време да се информира за начинот и времето на извршување и при тоа да има увид во документацијата со
која се води целокупната постапка.
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Преодни и завршни одредби
Член 7
Овој Договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорените страни и пред изминување на
рокот за кој истиот е склучен, а по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.
Член 8
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се разреши меѓусебно, надлежен е основниот суд во Берово.
Член 9
Овој Договор е склучен во 6 (шест) еднообразни
примероци од кои по 2 (два) за секоја од договорните
страни и 2 (два) за службена употреба.
Член 10
Овој Договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни страни.
За корисникот на услуга
Општина Пехчево
Градоначалник,
Драган Тренчовски с.р
Бр. 03-1084/3
1 октомври 2019 година
Пехчево

За давателот на услуга
Општина Берово
Градоначалник,
Звонко Пекевски с.р
Бр. 03-3017/3
1 октомври 2019 година
Берово

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3314.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец август
2019 година, во однос на месец јули 2019 година, е повисока за 0,3%.
2. Правото на пораст на платите за месец август
2019 година, во однос на месец јули 2019 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата
на платите во Република Македонија, изнесува 0,15%.
Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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