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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4593. 
 Врз основа на  член 9 алинеја 2 од Законот за Советот 

на јавните обвинители на Република Македонија, („Служ-
бен весник на РМ“ бр.150/07) и член 3 став 1 и 2 од Зако-
нот за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на незакон-
ското следење на комуникациите („Службен весник на 
РМ“ бр.159/15), Советот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија, нa одржаната деведесет и втора седница 
на  ден 15.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА  ЈАВНО-
ТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИ-
ВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУ-
ВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО  

СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
 

I 
За  јавен обвинител на Јавното обвинителство за го-

нење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 
од содржината на незаконското следење на комуника-
циите  се избира:  

 
1. Катица Јанева. 
                          

II 
Оваа одлука влегува во сила на ден 15.9.2015 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
 Совет на јавните обвинители 

СОИ Бр. 2/15 на Република Македонија, 
15 септември 2015 година Претседател, 

Скопје Петар Аневски, с.р. 
_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

4594. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.8.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Никуљане, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделение за катастар на недвижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Никуљане, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Никуљане. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-13941/1  

27 август 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4595. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 27.8.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Скачковце, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Скачковце, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Скачковце. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-13942/1  

27 август 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4596. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.8.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина  Нерези, која е во надлежност на од-
ржување на  Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Нерези, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Нерези. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-13943/1  

27 август 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4597. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.8.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Горњане, која е во надлежност на 
одржување на  Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горњане, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Горњане. 
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 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-13944/1  

27 август 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
4598. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.8.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Нерези-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Центар за катастар на нед-
вижности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Нерези-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Нерези-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-13945/1  

27 август 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
4599. 

Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска 
соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 и 
50 став 1 точка 16 oд Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.6/02) и Одлуката за вос-
поставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општи-
на Кривогаштани и Општина Пехчево бр.08-1103/5 од 
30.6.2015 година и Одлуката за воспоставување на ме-
ѓуопштинска соработка меѓу Општина Пехчево и Оп-
штина Кривогаштани бр.08-1240/1 од 18.8.2015година. 

Општина Пехчево, застапувана од Градоначалникот 
Игор Поповски и Општина Кривогаштани, застапувана 
од Градоначалникот Тони Заткоски, на ден 27.8.2015 
година, склучија 

 
Д О Г О В О Р 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА 
СОРАБОТКА 

 
Член 1 

Предмет на овој Договор е меѓуопштинска соработ-
ка т.е вршење на определени работи од Општина Пех-
чево за Општина Кривогаштани во областа на градеж-
ната  инспекција. 

 
Член 2 

Двете договорни страни се договорија работите и 
работните задачи што ги извршува градежниот инспек-
тор од Општина Пехчево, да ги извршува во име и за 
сметка на Општина Кривогаштани. 

Член 3 
Инспекторите од член 2 на овој Договор, вработени 

во општинската администрација на Општина Пехчево, 
за извршување на работите и работните задачи, за Оп-
штина Кривогаштани, што се предмет на овој Договор, 
ќе ги користат објектите и опремата на двете договоре-
ни општини. 

 
Член 4 

Услугите наведени во член 1 на овој Договор, кои 
Општина Кривогаштани ќе ги  побара од инспекторот 
од Општина Пехчево, треба да се извршуваат согласно 
законските прописи, професионално, ефикасно, уредно 
и навремено. 

 
Член 5 

 За работно ангажирање на инспекторот, во име и за 
сметка на Општина Кривогаштани, му следуваат патни 
и дневни трошоци кои ќе ги исплаќа Општина Криво-
гаштани, согласно законските прописи. 

 
Член 6 

Измени и дополнувања на одредбите од овој Дого-
вор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, 
а може дополнително да произлезат од тековното рабо-
тење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор. 

 
Член 7 

Овој Договор може да се раскине по слободна волја 
на една од договорните страни, по претходно известу-
вање на другата договорна страна во рок од 30 дена. 

 
Член 8 

За евентуално непочитување на одредбите од овој 
Договор, договорните страни се согласија да ги реша-
ваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на 
добрите деловни обичаи. 

Во спротивно, за споровите што ќе произлезат од 
непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен 
е Основниот суд во Прилеп. 

 
Член 9 

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни при-
мероци, по три за секоја договорна страна. 

 
Член 10 

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од 
двете договорни страни. 

 
Бр. 03-1324/3 Бр. 09-921/8 

1 септември 2015 година  27 август 2015 година 
Пехчево Кривогаштани 

  
Градоначалник Градоначалник 

на Општина на Општина 
Пехчево, Кривогаштани, 

Игор Поповски, с.р. Тони Заткоски, с.р. 
_________ 

4600. 
Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска 

соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 
и 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 6/02) и Одлуката за вос-
поставување на меѓуопштинска соработка меѓу Оп-
штина Кривогаштани и Општина Чешиново-Облешево 
бр.08-1103/5 од 30.6.2015г. и Одлуката за воспоставу-
вање на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Че-
шиново-Облешево и Општина Кривогаштани бр.08-
1480/1 од 30.7.2015 година. 

Општина Чешиново-Облешево, застапувана од Гра-
доначалникот Костадин Личков и Општина Кривогаш-
тани, застапувана од Градоначалникот Тони Заткоски, 
на ден 27.8.2015 година, склучија 
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Д О Г О В О Р 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА 

СОРАБОТКА 
 

Член 1 
Предмет на овој Договор е меѓуопштинска соработ-

ка т.е вршење на определени работи од Општина Че-
шиново-Облешево за Општина Кривогаштани во об-
ласта на комуналната инспекција и инспекција за заш-
тита на животната средина. 

 
Член 2 

Двете договорни страни се договорија работите и 
работните задачи што ги извршува инспекторот за ко-
мунални дејности и заштита на животната средина од 
Општина Чешиново-Облешево, да ги извршуваат во 
име и за сметка на Општина Кривогаштани. 

  
Член 3 

Инспекторот од член 2 на овој Договор, вработени 
во општинската администрација на Општина Чеши-
ново-Облешево, за извршување на работите и работни-
те задачи, за Општина Кривогаштани, што се предмет 
на овој Договор, ќе го користи објектот и опремата на 
двете договорени општини. 

 
Член 4 

Услугите наведени во член 1 на овој Договор, кои 
Општина Кривогаштани ќе ги  побара од инспекторот 
од Општина Чешиново-Облешево, треба да се извршу-
ваат согласно законските прописи, професионално, 
ефикасно, уредно и навремено. 

 
Член 5 

 За работно ангажирање на инспекторот, во име и за 
сметка на Општина Кривогаштани, му следуваат патни 
и дневни трошоци кои ќе ги исплаќа Општина Криво-
гаштани, согласно законските прописи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Измени и дополнувања на одредбите од овој Дого-

вор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, 
а може дополнително да произлезат од тековното рабо-
тење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор. 

 
Член 7 

Овој Договор може да се раскине по слободна волја 
на една од договорните страни, по претходно известу-
вање на другата договорна страна во рок од 30 дена. 

 
Член 8 

За евентуално непочитување на одредбите од овој 
Договор, договорните страни се согласија да ги реша-
ваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на 
добрите деловни обичаи. 

Во спротивно за споровите што ќе произлезат од 
непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен 
е Основниот суд во Прилеп. 

 
Член 9 

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни при-
мероци, по три за секоја договорна страна. 

 
Член 10 

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од 
двете договорни страни. 

 
Бр. 03-1656/1 Бр. 09-695/9 

11 септември 2015 година 27 август 2015 година  
Чешиново-Облешево Кривогаштани 

  
Градоначалник Градоначалник 

на Општина Чешиново- на Општина 
Облешево Кривогаштани, 

Костадин Личков, с.р. Тони Заткоски, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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