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Огласи  
 

- Утврди дека се исполнети  условите за вклопува-
ње на бесправниот објект во урбанистичко- планската 
документација согласно стандардите за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичко- планската доку-
ментација. 

- Издаде Урбанистичката  согласност УП1 бр.12860 
од 6.9.2022 год. издадена од Општина Гази Баба; 

- Доказ за платен надоместок за утврдување на пра-
вен статус: Уплатница на надоместок за уредување на 
правен статус  од  11.3.2022 година. 

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на лице место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполнети условите за донесу-
вање на решение за утврдување 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 Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен 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 со износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето. 

 
                                                  Општина Гази Баба 
                                                       Градоначалник, 
                                                 Бобан Стефковски, с.р. 
                                                                               (145) 

 
 

К О Н К У Р С И  
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
 

К О Н К У Р С 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗВРШИТЕЛИ 

 
Врз основа на членовите 34 и 74 од Законот за из-

вршување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Министерство-
то за правда распишува Конкурс за именување на из-
вршители за: 

 - подрачјето на Основниот суд Прилеп и Основни-
от суд Крушево – еден извршител на местото на из-
вршителот Славе Кромидоски од Прилеп, 

- подрачјето на Основниот кривичен суд Скопје и Ос-
новниот граѓански суд Скопје – еден извршител на место-
то на извршителот Благојче Кипровски од Скопје и 

- подрачјето на Основниот суд Гостивар и Основни-
от суд Кичево – еден извршител на местото на изврши-
телот Ненад Миноски од Гостивар. 

 
1. Кандидатот за извршител треба да ги исполнува 

условите предвидени во членот 33 од Законот за из-
вршување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/16, 142/16,  233/18 и 14/20), и тоа:  

1. да е државјанин на Република Северна Македо-
нија; 

2. да е деловно способно и да има општа здравстве-
на способност, што се докажува со уверение издадено 
од надлежна здравствена установа од областа на ме-
дицина на трудот; 

3. да е дипломиран правник со завршено четириго-
дишно високо образование на правни студии или дип-
ломиран правник со стекнати 300 кредити на правни 
сутдии 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 нај-

малку 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, деј-
ност или должност; 

9. да даде изјава пред нотар дека ќе обезбеди опре-
ма и простор кои се потребни и соодветни за вршење 
на извршни работи и  

10. да даде изјава пред нотар за својата имотна сос-
тојба, со сите последици од давање на лажен исказ. 

 
2. Заинтересираните кандидати кон пријавата треба 

да приложат: кратка биографија, уверение за државјан-
ство, уверение за деловна способност, лекарско увере-
ние за општата здравствена состојба издадено од над-
лежна 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 пра-
вен факултет, доказ за работно искуство односно пот-
врда за работно искуство на правни работи по завршу-
вање на правни студии, уверение за положен испит за 
извршител, уверение за положен правосуден испит, 
уверение за неосудуваност, уверение дека не му е изре-
чена казна забрана за вршење на професијата изврши-
тел, 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 канди-

дати е 15 дена, сметано од денот на објавување на Кон-
курсот во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“.  

 
4. Пријавите со прилози (во оригинал или фотоко-

пии заверени кај нотар) со кои се докажува дека се ис-
полнети условите за именување на извршител, предви-
дени во членот 33 од Законот за извршување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 
142/16, 233/18 и 14/20), се поднесуваат писмено до Ко-
мората на извршители на Република Северна Македо-
нија. 

 
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. 

 
 

Ј А В Н И  Н А Б А В К И  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 
Број на оглас: 00006/2023 
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН 
I.1) Податоци за договорниот орган 
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Институт 

по белодробни заболувања кај децата Козле Скопје 
I.1.2) Адреса: Нас.Козле б.б. 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000 


