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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

3083. 
Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за форми-

рање Комисија за чување, одржување, обновување и 
обележување на граничните линии и граничните озна-
ки на Република Македонија со соседните држави 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
118/09), министерот за надворешни работи донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ  НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И СЕКРЕ-
ТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЧУВАЊЕ, ОДРЖУ-
ВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРА-
НИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ 

 
1.Во Решението за именување на претседателот, 

членовите и секретарот на Комисијата за чување, од-
ржување, обновување и обележување на граничните 
линии и граничните ознаки на Република Македонија 
со соседните држави (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 172/17 и 178/18), во точка 1 став 2 се 
менува и гласи: 

,, За заменик претседател на Комисијата за чување, 
одржување, обновување и обележување на граничните 
линии и граничните ознаки на Република Македонија 
со соседните држави се именува г-дин Љуфтим Спа-
хиу, директор во Министерството за надворешни ра-
боти“. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 40-23358/3          Министер 

12 септември 2019 година             за надворешни работи, 
Скопје              Никола Димитров, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
3084. 

Врз основа на член 87-а од  Законот  за  судовите  
(„Службен  весник  на Република Северна  Македо-
нија“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и 96/19), ми-
нистерот за правда донесе  

 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВ И НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА 
КООРДИНИРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУ-
НИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ПРАВОСУДНИТЕ  

ОРГАНИ 
 

Член 1 
Co овој правилник поблиску се определува соста-

вот на Советот за координирање на информатичко-ко-
муникациската технологија во правосудните органи (во 
натамошниот текст: Совет за ИКТ) и начинот на него-
вата работа.  

 
Член 2 

Советот за ИКТ се основа како оперативно стручно 
тело составено од претставници на правосудните ор-
гани. 

 
Член 3 

Советот за ИКТ e составен од по двајца членови 
предложени од Врхoвниот суд на Република Северна 
Македонија, Јавното обвинителство на Република Се-
верна Македонија, Судскиот совет на Република Се-
верна Македонија, Советот на јавни обвинители на Ре-

публика Северна Македонија, од кои задолжително 
еден претставник од секоја институции е  судски или 
административен службеник – информатичар.  

На седниците на Советот за ИКТ,  по потреба, се 
повикуваат преставници на Министерството за правда, 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација, Адвокатската комора, Нотарската комора, 
Комората на извршители, Академијата за судии и јавни 
обвинители, Управата за извршување на санкции и 
други, без право на глас. 

Советот за ИКТ има секретар кој го определува 
Министерот за правда од редот на административните 
службеници на министерството.  

Седниците на Советот за ИКТ се јавни.  
  

Член 4 
Конститутивната седница ја свикува министерот за 

правда и со неа раководи најстариот именуван член.  
На конститутивната седница  од членовите на Сове-

тот со мнозинство гласови се избираат претседател и 
заменик претседател на Советот со мандат од две го-
дини. 

 
Член 5 

Советот за ИКТ работи на седници на кои се при-
сутни најмалку половината од членовите, а одлуките ги 
донесува со мнозинство гласови од присутните чле-
нови. 

 
Член 6 

Седниците на Советот за ИКТ се одржуваат најмал-
ку еднаш месечно. 

 
Член 7 

Советот за ИКТ е одговорен за дефинирање и им-
плементирање на политиките за информатичко – кому-
никациска технологија во правосудството, како и сле-
дење, спроведување и ревизија на Стратегијата за ИКТ 
во правосудството. 

 
Член 8 

За својата работа Советот за ИКТ поднесува годи-
шен  извештај до Министерството за правда.  

Годишниот извештај се доставува најдоцна до де-
кември тековната година. 

По барање на министерот за правда Советот за ИКТ 
доставува извештај и за пократок рок. 

   
Член 9 

Членовите на Советот за ИКТ  имат право на месе-
чен паричен надоместок согласно Законот за судовите, 
а во зависност од нивното присуство на седниците на 
Советот, кој се исплаќа од Буџетот на Министерството 
за правда. 

 
Член 10 

Стручно-административна поддршка на Советот за 
ИКТ обезбедува Министерството за правда, а стручно-
информатичка поддршка обезбедуваат информатички-
те сектори на правосудните институции. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 01-3309/2  

4 септември 2019 година Министер за правда, 
Скопје д-р Рената Дескоска, с.р. 
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3085. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за извршување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 
142/16 и 233/18), Министерството за правда донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ 
 
1. На извршителот Милена Мажевска од Битола, 

именувана за подрачјето на Основниот суд во Битола и 
Основниот суд во Ресен, и престанува должноста из-
вршител поради навршување на 64 години возраст сог-
ласно закон. 

Решението влегува во сила на ден 19.8.2019 година. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Со Решение на Министерот за правда бр. 09-5338/1 

од 16.12.2009 година лицето Милена Мажевска е име-
нувана за извршител на подрачјето на Основниот суд 
во Битола и Основниот суд во Ресен. 

Извршителот Милена Мажевска родена на ден 
19.8.1955 година, на ден 19.8.2019 година навршува 64 
години возраст, поради што ги исполнува условите за 
престанок на должноста извршител. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Ми-
нистерството за правда одлучи како во диспозитивот 
на ова решение. 

Правна поука: Против ова Решение може да се по-
веде управен спор пред Управен суд, во рок од 30 дена 
од денот на примот на Решението. 

 
Бр. 09-3682/1  

13 август 2019 година Министер за правда, 
Скопје д-р Рената Дескоска, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3086. 
Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на 

недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 
192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/19), 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 12.9.2019 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Фалише, која е во надлежност на одржува-
ње на  Одделението за катастар на недвижности Тетово. 

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

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

 
 Бр. 0917-12237/1 Агенција за катастар на недвижности 

12 септември 2019 година Директор,  
              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
3087. 

Д О Г О В О Р 
 
Склучен во Скопје на 15.7.2019 година помеѓу: 
 
1. Општина Аеродром, со седиште на бул.Јане 

Сандански бр.109 б. застапувана од Градоначалникот 
на Општина Аеродром, Златко Марин (во натамошниот 
текст: Општина Аеродром) од една страна и 

2. Општина Карпош со седиште на ул. „Радика“ 
бр.9, застапувана од Градоначалникот на Општина 
Карпош, Г. Стефан Богоев, (во натамошниот текст: 
Општина Карпош), од друга страна. 

 
I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 
Член 1 

Договорот се склучува согласно Одлука за меѓуоп-
штинска соработка помеѓу Општина Карпош и Општи-
на Аеродром  донесена од Советот на Општина Кар-
пош бр.09-5055/08 од 4.7.2019 година („Службен глас-
ник на Општина Карпош“ бр.12/19) и Одлуката за вос-
поставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Оп-
штина Аеродром и Општина Карпош бр.09-367/4 од 
2.7.2019, донесена од Советот на Општина Карпош 
(Службен гласник на Општина Аеродром бр. 9/19), сог-
ласно Законот за меѓуопштинска соработка.  

 
Член 2 

Со овој Договор се регулираат правата и обврските 
помеѓу  Општина Аеродром и Општината Карпош за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка за 
вршење работи од областа на градежната инспекција 
од страна на лицето Олга Влинтоска вработена во 
Општина Аеродром на работно место советник  
овластен градежен инспектор, за потребите на 
градежната инспекција во Општина Карпош на 
половина работно време (4 часа) за месеците: јули (од 
15 до 31 јули), септември (од 1 до 30 септември), 
октомври (од 1 до 31 октомври) и ноември (од 1 до 30 
ноември) 2019 година. 

 
II НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ 
 

Член 3 
За извршување на работите дефинирани во член 2 

од овој договор, овластениот градежен инспектор ќе ја 
користи расположливата опрема, ресурси и други 
услови со кои располага Општина Карпош. 

 
III НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИСПЛАТА 
 

Член 4 
Средствата потребни за исплата на плата на 

овластениот градежен инспектор, за наведениот период 
ќе ги обезбедат општините потписници на овој 
договор. 

Општина Аеродром ќе ја исплатува вкупната бруто 
плата во полн износ, за работно место овластен 
градежен инспектор, кој изнесува 43.781,00 
(четириесет илјади седумстотини осумдесет и еден) 
денар. Општина Карпош врз основа на овој договор и 
решение за исплата ќе исплаќа 50% од бруто месечната 
плата, за месеците јули (од 15 до 31 јули), 
септември,октомври и ноември 2019 година,најдоцна 
до 5-ти во тековниот месец, на сметка на Општина 
Аеродром број 775016011963011 приходно конто 
725939 програма 00. 



 Стр. 4 - Бр. 193                                                                                19 септември 2019 
 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                      contact@slvesnik.com.mk 
  
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
 

 
 
 

 
IV  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 5 

Сите евентуални спорови договорните страни ќе ги решаваат спогодбено, а доколку тоа не е можно, ќе ги 
решава надлежниот суд во Скопје. 

 
Член 6 

Можните измени настанати по склучување на овој Договор договорните страни ќе ги договорат спогодбено 
и писмено ќе ги приклучат кон овој Договор со анекс – договор.  

 
Член 7 

За се што не е предвидено со овој Договор важат одредбите од Законот за облигациони односи. 
 

Член 8 
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, од кои  4 (четири) за Општина Аеродром  и 2 (два) 

за Општината Карпош. 
 

Член 9 
Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување. 
 

              Општина Аеродром                                  Општина Карпош 
                   Градоначалник,                                     Градоначалник, 
                Златко Марин, с.р.                                     Стефан Богоев, с.р. 

  
                      Бр. 08-5147/1                                  Бр. 03-4995/4 
               15 јули 2019 година                                   16 јули 2019 година 
                          Скопје                                  Скопје 
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