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Огласи
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС
НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
Се утврдува правен статус на бесправни објекти,
ХРАМ, со висина П+1 (приземје и кат), и ПОМОШЕН
ОБЈЕКТ, со висина П (приземје), кои се наоѓаат на КП
БР. 203 КО Раборци, запишани во Имотен лист бр.14,
КО Раборци, кои објекти во геодетскиот елаборат бр.
624-1/2011 од 27.7.2011 год., изработен од ТДГР Гео
Астро ДООЕЛ Берово се означени како:
- зграда бр. 1, влез 1, со намена В5, на ПРИЗЕМЈЕ,
со внатрешна површина на деловен простор од 85м2, и
внатрешна површина на простор за балкони и логии од
4м2 на КАТ, со внатрешна површина на помошен
простор од 17 м2,
- зграда бр.2, влез 1, со намена В5, на ПРИЗЕМЈЕ,
со внатрешна површина на помошен простор од 46 м2.
- Како носител на правото на сопственост на објектот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се утврдува МПЦ Охридска Архиепископија – Скопје, со
ЕМБС 4068882,
- Составен дел на ова решение е Геодетскиот елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен
објект (геодетски елаборат за посебни намени бр. 6241/2011 од 27.7.2011 год., изработен од ТДГР Гео Астро
ДООЕЛ Берово);
- По правосилноста на ова решение истото претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на
правата на недвижностите а при запишувањето се прибележува дека објектот добил правен статус согласно
Законот за постапување со бесправни изградени објекти.
Образложение
Барателот МПЦ Охридска Архиепископија –
Скопје, (Струмичка Епархија- храм Св. Кирил и Методи – с. Раборци), поднесе барање под УП 1 број 162977 од 17.8.2011 год., за утврдување на правен статус
на бесправни објекти, ХРАМ, со висина П+1 (приземје
и кат), означен во геодетскиот елаборат како зграда
бр.1, и ПОМОШЕН ОБЈЕКТ, зграда бр. 2, со висина П
(приземје), кои се наоѓаат на КП БР.203 КО Раборци,
запишани во Имотен лист бр.14 во КО Раборци, со
вкупна внатрешна површина на деловен, помошен
простор и простор за балкони и логии од 152 м2.
Барателот со барањето достави :
1. Геодетски елаборат за посебни намени бр. 6241/2011 од 27.7.2011 год., изработен од ТДГР Гео Астро
ДООЕЛ Берово;
2. Тековна состојба на МПЦ - Скопје со ЕМБС
4068882, издадена од Централен Регистер на РСМ;
3. Сметка за струја од 18.7.2011 год., издадена од
ЕВН Македонија,
4. Имотен лист бр. 14 за КП БР. 203 КО Раборци, со
право на сосопственост на Божинов Мики, Кичуков
Трајко, Тасев Лазар и РСМ, издаден под бр. 110515506/2019 од 5.8.2019 год. од Агенцијата за катастар
на недвижности - одд. за катастар на недвижности
Струмица.
5. Изјава од Отец Константин (Љупчо) Митев, заверена на нотар Јован Пешовски, Број УЗП 1088/2022 од
7.6.2022 год.,
6. Записник за извршен увид на лице место УП1
бр.16-2977 од 4.1.2013 год.;
7. Урбанистичка согласност УП1 бр.16-2977 од
8.6.2022 год.;
8. Одлука за ослободување од плаќање надомест за
утврдување на правен статус на бесправен објект, донесена од Советот на Општина Струмица, со бр. 084867/1 од 23.6.2022 год.

Градоначалникот на Општина Струмица по разгледувањето на приложената документација, записник за
извршениот увид на лице место, увидот во урбанистичката согласност, констатира дека се исполнети условите за донесување на решение за утвдување на правен
статус на бесправниот објект.
Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
Упатство за правно средство: Против Решението на
градоначалникот на единицата на локалната самоуправа за утврдување на правен статус на бесправен објект
и за одбивање на барањето за утврдување на правен
статус на бесправен објект, може да се изјави жалба во
рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до
органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на просторот.
Таксата согласно со Законот за административни
такси во износ од 250 денари е наплатена и приложена
со барањето.
Градоначалник,
Костадин Костадинов, с.р.

КОНКУРСИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
КОНКУРС
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗВРШИТЕЛИ
Врз основа на членовите 34 и 74 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Министерството за правда распишува Конкурс за именување на еден
извршител за:
- подрачјето на Основниот граѓански суд Скопје и
Основниот кривичен суд Скопје – еден извршител на
местото на извршителот Антончо Коштанов;
1. Кандидатот за извршител треба да ги исполнува
условите предвидени во членот 33 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), и тоа:
1. Да е државјанин на Република Северна Македонија
2. Да е деловно способно и да има општа здравствена способност, што се докажува со уверение издадено
од надлежна здравствена установа од областа на медицина на трудот;
3. Да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити на правни
студии според Европскиот кредит-трансфер систем
(ЕКТС);
4. Да има положено правосуден испит;
5. Да има положен испит за извршител;
6. Да има работно искуство на правни работи најмалку пет години по завршувањето на правни студии
VII/1 степен или 300 кредити на правни студии според
Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС);
7. Активно да го владее македонскиот јазик;
8. Да не е осуден со правосилна судска одлука на
безусловна казна затвор над шест месеци, или да не му
е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
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9. Да даде изјава пред нотар дека ќе обезбеди опрема и простор кои се потребни и соодветни за вршење
на извршни работи и
10. Да даде изјава пред нотар за својата имотна состојба, со сите последици од давање на лажен исказ.
2. Заинтересираните кандидати кон пријавата треба
да приложат: кратка биографија, уверение за државјанство, уверение за деловна способност, лекарско уверение за општата здравствена состојба издадено од надлежна здравствена установа од областа на медицина на
трудот кое не е со изминат рок од 12 месеци, диплома
за завршен правен факултет, уверение за завршен правен факултет, доказ за работно искуство односно потврда за работно искуство на правни работи по завршување на правни студии, уверение за положен испит за
извршител, уверение за положен правосуден испит,
уверение за неосудуваност, уверение дека не му е изречена казна забрана за вршење на професијата извршител, изјава заверена кај нотар дека ќе обезбеди опрема
и простор кои се потребни и соодветни за вршење на
извршните работи и изјава заверена кај нотар за својата
имотна состојба.
3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 15 дена, сметано од денот на објавување на Конкурсот во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
4. Пријавите со прилози (во оригинал или фотокопии заверени кај нотар) со кои се докажува дека се исполнети условите за именување на извршител, предвидени во членот 33 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16,
142/16, 233/18 и 14/20), се поднесуваат писмено до Комората на извршители на Република Северна Македонија.
5. Извршителот кој ќе биде именуван на местото на
извршителот чија должност престанала ќе ги преземе
предметите и ќе продолжи со работа во канцеларијата
на извршителот чија должност престанала.
Министер за правда,
д-р Никола Тупанчески, с.р

ЈАВНИ НАБАВКИ
ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 12472/2022
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско
друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во
државна сопственост, Скопје
I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Даница Стефановска, адреса
на е-пошта: danica.stefanovska@elem.com.mk телефон/
факс: 045259895
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна
активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности
- Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА
НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Заптивни материјали (РЕК Осломеј)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Подружница РЕК Осломеј
II.3) Секторски договор: Електрична енергија
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за
јавна набавка:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
44425200-7 - Гумени заптивки
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ
И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори
во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна
документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на
понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена
правосилна судска пресуда за сторено кривично дело
од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен
повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

