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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СТОПА-
НИСУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ПЕ  

СКОПЈЕ СО ДЕЛОВНИОТ ОБЈЕКТ НА  
УЛ. „ЖЕЛЕЗНИЧКА“ ББ 

 
Член 1 

На Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија - ПЕ 
Скопје му престанува правото на стопанисување со де-
ловниот објект на ул. „Железничка“ бб на КП. бр. 149 
КО Центар 2 запишан во имотен лист број 17751 сопс-
твеност на Република Македонија со вкупна површина 
од 883 м2 од кои 452 м2 во приземје и 431 м2 на спрат. 

 
Член 2 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија - ПЕ 
Скопје во итна постапка да ги раскине сите договори за 
закуп на предметниот деловен објект на ул. „Желез-
ничка“ бб на КП. бр. 149 КО Центар 2 запишан во имо-
тен лист број 17751 сопственост на Република Македо-
нија со вкупна површина од 883 м2 од кои 452 м2 во 
приземје и 431 м2 на спрат склучени со правни и фи-
зички лица. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 19-2201/1          Претседател на Владата 
11 април 2007 година         на Република Македонија, 

   Скопје                 м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

756. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 02.05.2007 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТАНБЕНА НАСЕЛБА ВО СЕЛО ЈЕЛОВЈА-

НЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за изградба на станбена населба во се-

ло Јеловјане, општина Боговиње („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/06 и 79/06), член 4 се 
менува и гласи: 

 
„Корисниците на станбени објекти од членот 2, 

став 1 на оваа одлука можат семејната куќа да ја кори-
стат под закуп или да ја купат под следните услови: 

 
1. За користење под закуп: 
- времетраењето на закупот е до 5 години за што се 

склучува договор за закуп на стан меѓу Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија и лицето кое ја добило 
семејната куќа под закуп, согласно Законот за облига-
ционите односи; 

- по истекот на 5 години закупецот е должен да го 
врати станот на Јавното претпријатие за стопанисување 

со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја, заради негова продажба по пат на јавен оглас под 
услови за продажба на станови со кои стопанисува Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија; 

- закупнината се определува согласно актите на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија. 

2. Купување на одложено плаќање, преку Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, по следните бене-
фицирани услови: 

- учество во висина од 15% од цената на семејната 
куќа; 

- отплата на остатокот од цената на 180 месечни ра-
ти. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-2489/1           Заменик на претседателот 
2 мај 2007 година             на Владата на Република 
        Скопје                        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
757. 

Врз основа на член 6 став 10, член 7 став 6, член 8 
став 9, член 9 став 4 и член 24 став 5 и 7 од Законот за 
идентификација и регистрација на животните („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 69/2004), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТ-
РАЦИЈА НА ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА 
 

Член 1 
Во Правилникот за ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕ-

ГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 47/05), во членот 21 по 
зборот „кланиците“ се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „добиточните пазари“, а по зборот „колење“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „карта за прија-
ва на движење преку добиточен пазар“. 

 
Член 2 

Во членот 26 во ставот 1, по алинејата 3 се додава 
нова алинеја 4 која гласи: 

„- Карта за движење преку добиточен пазар.“ 
По ставот 2 се додава став 3 кој гласи: 
„Картата за движење преку добиточен пазар кој до-

биточниот пазар го користи и доставува до овластените 
организации е даден на Образец кој е составен дел на 
овој правилник.“ 

 
Член 3 

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

 
       Министер, 

            Ацо Спасеноски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

758. 
Врз основа на член 39 од Законот за Судскиот совет 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 60/2006) и член 18 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/2006) Судскиот совет 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
ден 07.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Судскиог совет на Република Македонија огласу-

ва дека ќе врши избор на 18 судии на Управниот суд. 
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 45 од Законот за судови-
те (државјанин на Република Македонија, активно да 
го владее македонскиот јазик, работоспособен и има 
општа здравствена способност, стекната универзитет-
ска диплома за дипломиран правник во Република Ма-
кедонија или нострифицирана диплома од правен фа-
култет од странство и положен правосуден испит во 
Република Македонија) и член 46 став 1 алинеја 3 од 
Законот за судовите (со работно искуство од најмалку 
5 години во суд, со потврдени резултати во работата 
или 8 години стаж по положен правосуден испит, на 
правни работи, или е универзитетски професор од об-
ласта на правото со научен степен докторат на правни 
науки), пријавите со потребните документи ќе ги под-
несат до Судскиот совет на Република Македонија во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-914/1          Судски совет 
7 мај 2007 година   на Република Македонија 
        Скопје               Претседател, 

      Беќир Исени, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

759. 
Врз основа на член 39 од Законот за Судскиот совет на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006), а во врска со одлука за утврдување на бројот на 
судиите во апелационите судови („Службен весник на РМ“ 
бр. 35/2007), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на ден 07.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Судскиот совет на Република Македонија огласу-

ва дека ќе врши избор на 11 судии на Апелациониот 
суд - Гостивар. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 45 од Законот за судови-
те (државјанин на Република Македонија, активно да 
го владее македонскиот јазик, работоспособен и има 
општа здравствена способност, стекната универзитет-
ска диплома за дипломиран правник во Република Ма-
кедонија или нострифицирана диплома од правен фа-
култет од странство и положен правосуден испит во 
Република Македонија) и член 46 став 1 алинеја 2 од 
Законот за судовите (најмалку 5 години судиски стаж 
со потврдени резултати во работата или 8 години стаж 
на правни работи по положен правосуден испит), при-
јавите со потребните документи ќе ги поднесат до Суд-
скиот совет на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на одлуката во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-915/1          Судски совет 
7 мај 2007 година   на Република Македонија 
         Скопје               Претседател, 

      Беќир Исени, с.р. 


