15 декември 2014

Бр. 184 - Стр. 35

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка согласно член 29 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ”
бр. 79/09) за давање услуги во делот на инспекцијата за
животна средина од страна на администрацијата на Општина Кисела Вода на администрацијата на Општина
Студеничани кои се состојат во:
- вршење на работи во делот на надлежностите на
инспекцијата за животна средина.

договорените страни, доколку спорот не се разреши

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд Скопје II
во Скопје.
Овој Договор може да се изменува и дополнува само со Анекс на Договор во согласност со двете договорени страни.
Член 7
Овој Договор е составен од 4 (четири) еднообразни
примероци од кои по 2 (два) за двете договорни страни.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
03-1156/1

08-2461/3

Член 2
Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Дого-

21 ноември 2014 година

28 ноември 2014 година

Студеничани

Скопје

вор да ги извршува согласно законските прописи од
областа на инспекциската служба за животна средина,
професионално, одговорно, континуирано, ефикасно,

За корисникот на услуга

За давателот на услуга

Општина Студеничани

Општина Кисела Вода

уредно и навремено, а корисникот се обврзува да му ги
овозможи на претставникот на администрацијата на давателот сите услови за непречено извршување на рабо-

Градоначалник,

Градоначалник,

Азем Садики, с.р.

Билјана Беличанец Алексиќ, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И

тите на инспектор за животна средина - предмет на
овој договор.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 3
Корисникот на услугите се обврзува за услугите на
давателот да му исплати месечен надомест до 3000

5723.

(триилјади) денари, за секој месец.

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,

Член 4
Давателот на услугите должен е да ги даде услугите
предмет на овој договор односно да врши инспекциски
надзор за животна средина секогаш кога за тоа ќе добие писмено известување од страна на корисникот на
услугите.

11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за
труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2014 година, во однос на месец октомври 2014 го-

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

дина, изнесува 100.
2. Исплатата на платите за месец ноември 2014, во

Член 5
Овој договор се склучува со времетраење од една
година со можност за негово продолжување со склучу-

однос на месец октомври 2014 година, работодавачите

вање на анекс на договорот.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигацио-

утврдено за претходниот месец.

ни односи.

од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото

Министер,
Диме Спасов, с.р.

