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мена на зграда А1, влез 1, Кат 1 Т 9 м2, Број на зграда
1, намена на зграда А1, влез 2, Кат 1 О 11 м2, Број на
зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, ПКР СТ 81 м2,
Број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, ПКР Т 7
м2; со вкупна внатрешна површина на посебниот дел
од зградата 400 м2.
1. Како носители на правото на сопственост на објектот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се
утврдува Мишо Христовски од Скопје, ул. „Козле“
бр.88/2-3.
2. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени – за бесправно изградени објекти и делови
од објекти, со бр.11/460 од 8.3.2011 год. изработен од
„АЛФА-ГЕОДЕТ“ ДООЕЛ Скопје.
3. 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 Мишо Христовски од Скопје поднесе
барање број УП1 35-359 од 06.04.2011 година, за утврдување на правен статус на бесправен објект – Домување, кој се наоѓа на КП бр. 646/2, КО Долно Водно,
ул.„Ловќенска 4“, бр.55, во Скопје.
Барателот со барањето достави:
-Копија од лична карта од 28.04.2010 година.
-Доказ за приклучок на комунална инфраструктура
– сметки за струја, со број на корисник: 001614536 издадени од ЕВН Македонија АД Скопје.
-Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни
намени – за бесправно изградени објекти и делови од
објекти, со бр.11/460 од 08.03.2011 год. изработен од
"АЛФА-ГЕОДЕТ" Дооел Скопје.
-Комисијата изврши увид на самото место и изготви Записник за извршен увид бр.47-359 од 01.04.2016
год.
-Се констатира дека објектот претставува градежна
и функционална целина.
-Доказ за сопственост на земјиште - Имотен лист
бр.447 од 17.03.2011 година.
-Земјиштето на кое е изграден бесправниот објект
е со право на сосопственост на барателот Мишо Христовски и друго физичко лице.
-Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број 646/2, КО Долно Водно, со
бр.1107-1263/2016 од 16.02.2016 година издадено од
Агенција за катастар на недвижности Скопје.
-Изјава со Број УЗП 6783/2016 од 24.02.2016 година
заверени на Нотар Ивана Катевеновски Скопје.
Во рамките на просторот на единицата на локалната самоуправа Советот на Општина Карпош нема донесено одлука со која се утврдени граници на подрачја со
потенцијално нестабилни зони.
-Урбанистичка согласност за бесправен објект со
УП1 Бр.47-359 од 01.08.2016 година издадена од Општина Карпош.
-Заклучок за плаќање на надоместок за утврдување
на правен статус на бесправен објект со УП1 Бр.47-359
од 01.08.2016 година издаден од Општина Карпош.
-Доказ за платен надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект, согласно член 20 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти Потврда со бр.33-359 од 19.08.2016 година од Општина
Карпош.
Градоначалникот на Општина Карпош, по разгледување на приложената документација, извршениот
увид на лице место, увидот во урбанистичката соглас-

ност, констатира дека се исполнети условите за донесување на решение за утврдување на правен статус на
бесправниот објект.
Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
Упатство за правно средство: Против ова Решение,
може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на
приемот на решението, преку овој орган, до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување
на просторот.
Жалбата се таксира со 250 денари административна
такса за поднесување на жалба.
Таксата согласно Законот за административни такси во износ од 250 денари е наплатена и приложена со
барањето.
Градоначалник на Општина Карпош
Стевчо Јакимовски, с.р.
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ
Врз основа на член 58 од Законот за Академијата за
судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015, 192/2015 и 231/2015)
Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, на седницата одржана на 29
август 2016 година, донесе одлука за објавување на
ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ПРИЕМ НА СЛУШАТЕЛИ НА ПОЧЕТНА ОБУКА ВО
АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
„ПАВЕЛ ШАТЕВ“
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ објавува јавен оглас за прием на 60 слушатели
на почетна обука – кандидати за јавни обвинители.
Услови за прием
Согласно член 57 од Законот за Академијата за судии
и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015) и Законот за измени и дополнување на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број
192/2015 и 231/2015), заради исполнување на потребниот
број на јавни обвинители за извршување на нивната надлежност согласно со закон, заинтересираните кандидати
треба да ги исполнуваат следниве услови:
-дипломиран правник со завршено четиригодишно
високо образование VII/1 степен на правни студии со
просек од најмалку 7,0 или дипломиран правник со
стекнати 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку 7,0 на
универзитетските студии,
- положен правосуден испит,
- работен стаж од најмалку пет години на правни
работи по положен правосуден испит во суд или во јавно обвинителство како судски службеник или јавно обвинителски службеник или адвокат,
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана
на вршење професија, дејност или должност,
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го владее македонскиот јазик,
-активно да познава еден од официјалните јазици на
Европската унија од кои задолжително англискиот јазик што се докажува со поседување меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори
на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС
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со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС,
или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода,
или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ.
- Практична работа со компјутери и
- Да е работоспособен и да има општа здравствена
способност.
Содржина на пријавата и потребни документи

Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава
на образец изготвен од Академијата, во кој се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас.
Образецот на пријавата, заинтересираните кандидати можат да го подигнат лично во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
на адреса булевар „Јане Сандански“ број 12, ламела 2,
1000 Скопје, во работни денови, од 08:30 до 16:30 часот или да го превземат од интернет страницата на
Академијата www.jpacademy.gov.mk.
Кон пријавата задолжително се приложуваат сите
подолунаведени документи, во оригинал или во форма
на копии заверени кај нотар:
- уверение за државјанство;
- уверение за дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии со просек од најмалку 7,0 или дипломиран
правник со стекнати 300 кредити според Европскиот
кредит - трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку 7,0 на универзитетските студии;
- уверение за положен правосуден испит во Република Македонија;
- потврда за должината на работниот стаж по положен правосуден испит од најмалку пет години на правни работи во суд или во јавно обвинителство како судски службеник или јавно обвинителски службеник или
адвокат ;
- уверение дека не е изречена мерка на безбедност,
забрана на вршење професија, дејност или должност;
- меѓународно признат сертификат за активно познавање на еден од официјалните јазици на Европската
унија од кои задолжително англискиот јазик во смисла
на член 57 став 1 алинеја 7 од Законот за Академијата
за судии и јавни обвинители;
- потврда – сертификат за практична работа со компјутери (MICROSOFT OFFICE, INTERNET)- основно
ниво на познавање;
- лекарско уверение согласно Правилникот за содржината и начинот на лекарскиот преглед за утврдување на општата здравствена спсособност, содржината и
начинот на издавањето и важењето на лекарското уверение (,,Службен весник на РМ“, бр.19/95);
- доказ за уплатени 1000,00 денари на сметка на
Академијата на име надомест на трошоци за полагање
на приемниот испит.
Рок и начин на пријавување
Рокот за пријавување на лицата на јавниот оглас е
15 (петнаесет) дена, сметано од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Јавниот оглас, покрај во „Службен весник на Република Македонија“ се објавува и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на огласната табла на
Академијата и на интернет страницата на Академијата.
Образецот на пријавата, како и потребните документи, заинтересираните кандидати ги поднесуваат
лично до лицето овластено за прием во Академијата во
работни денови, од 08:30 до 16:30 часот, и притоа секој
кандидат добива испитна шифра.

Навременоста на доставувањето на пријавата со
потребните документи како и комплетноста на документите ги оценува Комисијата за приемен испит.
Подготвителна настава
Академијата организира подготвителна настава за
сите пријавени лица за прием во почетна обука во Академијата.
Подготвителната настава се организира најмалку 45
дена пред денот на одржувањето на приемниот испит.
За датумот, местото и времето на одржувањето на
подготвителната настава, навремено се известуваат сите пријавени кандидати а информацијата се објавува и
на интернет страницата на Академијата.
Приемен испит
Приемниот испит за почетна обука се полага пред
Комисија за приемен испит согласно Програма за полагање на приемниот испит и Правилник за полагање на
приемниот испит кои се објавени на интернет страницата на Академијата, во термини и рокови што ќе ги
определи Комисијата а кои навремено ќе бидат објавени на интернет страницата на Академијата.
Базата на прашања и студии на случај за приемниот
испит е јавно достапна на следниот линк: http://eprasanja.mk/
Академија за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“
Претседател на Управен одбор,
Лилјана Спасоска, с.р.

