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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

Врз основа на член 112 став (2) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009), 
министерот за транспорт и врски, донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 
И СТАНОВИ И НА РЕГИСТАРОТ НА УПРАВИТЕЛИ 

НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на станбени згради и 
станови и Регистарот на управители на станбени згради што ги водат општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје. 

Член 2 

(1) Регистарот на станбени згради и станови и Регистарот на управители на станбени згради на општината, 
општината во град Скопје или град Скопје се укоричени книги со димензии 297 mm x 420 mm, кои се состојат од 
евиденциски листови. 

(2) На насловната страна на корицата од Регистарот на станбени згради и станови во средината на горниот дел е 
отпечатен грбот на општината, општината во град Скопје или град Скопје, под него во средината е отпечатен текст: 
“Регистар на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град Скопје“. 

(3) На насловната страна на корицата од Регистарот на управители на станбени згради во средината на горниот дел 
е отпечатен грбот на општината, општината во град Скопје или град Скопје, под него во средината е отпечатен 
текст: “Регистар на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или град Скопје“. 

Член 3 

(1) Евиденцискиот лист на Регистарот на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град 
Скопје содржи рубрики во кои се запишуваат податоците утврдени во член 113 став (1) од Законот за домување и 
тоа:  
- место, улица и број на станбената зграда;  
- број на катови во станбената зграда;  
- број на станови во станбената зграда;  
- година на изградба на станбената зграда;  
- година на последно реновирање на станбената зграда или на дел од зградата;  
- процентуален удел на секој посебен дел од вкупната површина на станбената зграда;  
- станови под закуп и  
- број на договорот за закуп. 



(2) Покрај податоците од член 113 став (1) од Законот за домување се запишува и редниот број и архивскиот број и 
датумот на барањето за упис. 

(3) Образецот на Регистарот на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град Скопје е 
даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 4 

Во евиденциските листови од Регистарот на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град 
Скопје се запишуваат сите промени што ќе настанат по извршеното запишување. 

Член 5 

(1) Евиденцискиот лист на Регистарот на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или 
град Скопје содржи рубрики во кои се запишуваат податоците утврдени во член 114 став (1) од Законот за 
домување и тоа:  
- назив и седиште на правното лице, односно име и презиме и адреса на физичкото лице односно назив и седиште 
на заедницата на сопственици и  
- број и датум на договорот за управувачки услуги, односно број и датум на статутот на заедницата на сопственици. 

(2) Покрај податоците од член 114 став (1) од Законот за домување се запишува и редниот број и архивскиот број и 
датумот на барањето за упис. 

(3) Образецот на Регистарот на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или град Скопје 
е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 6 

Во евиденциските листови од Регистарот на управители на станбени згради во општината, општината во град Скопје 
или град Скопје се запишуваат сите промени што ќе настанат по извршеното запишување. 

Член 7 

Регистрите од член 2 на овој правилник се водат во пишана и електронска форма според редоследот на 
поднесување на барањата за упис. 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 01-9106/1 
 

15 јуни 2010 година Министер, 

Скопје Миле Јанакиевски, с.р. 

 







 


