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 Стр. 
1994. Одлука за влегување и престојување 

на странски вооружени сили - при-
падници на Армијата на Соединети-
те Американски Држави на терито-
ријата на Република Македонија за-
ради обука............................................ 5

1995. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење недвижна ствар на 
Министерството за образование и 
наука..................................................... 6

 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1984. 
Врз основа на член 16-а од Законот за определува-

ње дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008 и 64/2009), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 август 2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК  
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА  

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 
 
I. За претседател на Комисијата  за верификација на 

фактите, се избира Шпенди Винца, член на Комисијата 
за верификација на фактите.  

 
II. За заменик претседател на Комисијата за вери-

фикација на фактите, се избира Чедомир Дамјановски, 
член на Комисијата за верификација на фактите. 

 
III. Со влегувањето во сила на оваа одлука, претсе-

дателот на Комисијата за верификација на фактите, 
Агим Мехмети и заменик претседателот Ѓорѓи Мал-
ковски, избрани со Одлуката за избор на претседател, 
заменик претседател и членови на Комисијата за вери-
фикација на фактите („Службен весник на Република 
Македонија“ број 6/2009), престануваат да ја вршат 
функцијата претседател и заменик претседател Агим 
Мехмети и Ѓорѓи Малковски продолжуваат да ја вршат 
функцијата членови на оваа комисија. 

 
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-3701/1                             Претседател 

25 август 2009 година        на Собранието на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

 Стр. 
1996. Правилник за изменувaње и допол-

нување на Правилникот за одржување 
на катастарот на недвижностите.......... 6

1997. Одлука за издавање дозвола за врше-
ње на дејност управување со добро-
волни пензиски фондови и условно 
одобрение за управување со доброво-
лен пензиски фонд................................. 7

 Огласен дел........................................... 1-40
 

 
1985. 

Врз основа на член 158-ѓ од Законот за супервизија 
на осигурување  ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 27/2002, 79/2007 и 88/2008), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
август 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
1. За претседател и членови на Советот на експерти 

на Агенцијата за супервизија на осигурување се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- д-р Климе Попоски, доцент на Факултетот за ту-

ризам и организациони науки - Охрид, со мандат од 
пет години, професионално ангажиран во Агенцијата 
со полно работно време. 

б) за членови: 
- Зоран Стојановски, помошник на Управниот од-

бор во Еуростандард Банка АД Скопје, со мандат од 
пет години, професионално ангажиран во Агенцијата 
со полно работно време,   

- Илија Граорковски, самостоен советник во Дирек-
цијата за супервизија во НБРМ - Скопје, со мандат од 
четири години,  

- Лулзим Имери, советник во Секторот за усогласу-
вање со ЕУ и меѓународни финансии во Министерство-
то за финансии - Скопје, со мандат од четири години, 
професионално ангажиран во Агенцијата со полно ра-
ботно време и   

- д-р Силвана Мојсовска, вонреден професор/виш 
научен соработник на Универзитетот "Св. Кирил и Ме-
тодиј" Економски институт - Скопје, со мандат од три 
години. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-3705/1                             Претседател 

25 август 2009 година        на Собранието на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 
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1986. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25 август 2009 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседател, пот-

претседател и членови на Националниот совет за евро-
интеграции („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 106/2008, 147/2008 и 76/2009), во точката I под 
в) за членови во алинејата 10 зборовите: „Ивица Боцев-
ски“ се заменуваат со зборовите: „Васко Наумовски“, а 
во алинејата 14 зборовите: „Коце Трајановски“ се заме-
нуваат со зборовите: „Зоранчо Алексов“. 

 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-3704/1                             Претседател 

25 август 2009 година        на Собранието на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
1987. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, а во врска со член 144 став 3 алинеја 
2 од Законот за малолетничка правда („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 87/2007, 103/2008 
и 161/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 август 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕН-
ЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на осум члена на Државниот совет 
за превенција на малолетничко престапништво. 

 
2. Заинтересираните кандидати, државјани на Ре-

публика Македонија, од редот на истакнати научни и 
стручни работници кои работат на заштитата на инте-
ресите на малолетниците, пријавите и документите со 
кои потврдуваат дека се државјани на Република Маке-
донија и дека се истакнати научни и стручни работни-
ци кои работат на заштитата на интересите на малолет-
ниците, да ги достават до Собранието на Република 
Македонија во рок од осум дена од денот на објавува-
њето на Одлуката во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

3. Право на учество на јавниот оглас имаат и лица 
од невладини организации за заштита на децата. 

 
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Време“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-3703/1                             Претседател 

25 август 2009 година        на Собранието на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1988. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни ра-

боти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/95,  55/87, 38/02, 33/03, 19/04, 51/05, 84/08 и 6/09) и 
член 19 точка 14 алинеја 4 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ 
ОБЕЗБЕДУВААТ, ВИДОВИТЕ НА МЕРКИ И АКТИВ-
НОСТИ И СТЕПЕНИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Уредбата за личностите и објектите што се обез-

бедуваат, видовите на мерки и активности и степените 
на обезбедување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 88/07) во член 8 во ставот 1 по зборовите: 
„Министерството за внатрешни работи“ се додаваат 
зборовите: „и Министерството за одбрана по претход-
но усогласување на обврските и надлежностите утврде-
ни со закон“. 

Во ставот 2 по зборовите: „министерот за внатреш-
ни работи“ запирката се брише и се додаваат зборови-
те: „и министерот за одбрана“, а по зборовите: „Мини-
стерството за внатрешни работи“ се додаваат зборови-
те: „и Министерството за одбрана“. 

Во ставот 3 по зборовите: „Министерството за вна-
трешни работи“ се додаваат зборовите: „и Министерс-
твото за одбрана“. 

 
Член 2 

Во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гла-
си: 

„Примопредавањето на должноста и примопредава-
њето на класифицираните информации од ставот 1 на 
овој член помеѓу претседателот на Република Македо-
нија и претседателот на Република Македонија на кој 
му престанува мандатот, се врши во присуство на овла-
стени службени лица од Министерството за одбрана и 
Министерството за внатрешни работи“. 
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Член 3 
Во член 10 во ставот 1 алинејата 1 се брише. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Од страна на Министерството за одбрана и Мини-

стерството за внатрешни работи со преземање на соод-
ветни мерки и активности постојано се обезбедуваат:  

- работните простории на Претседателот на Репуб-
лика Македонија (Кабинет); 

- домот во кој живее Претседателот на Република 
Македонија и 

- резиденциите и репрезентативните објекти што се 
во сопственост на Република Македонија кога во нив 
престојува Претседателот на Република Македонија“. 

Во ставот 2, кој станува став 3, алинејата 1 се бри-
ше. 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 4 
Во член 11 во ставот 2 зборовите: „10 став 1“ се за-

менуваат со зборовите: „член 10 ставови 1 и 2“. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„Надворешното и внатрешното обезбедување на об-

јектите од членот 10 ставови 2 и 3 на оваа  уредба, го 
вршат работници на Министерството за одбрана во 
униформа или во цивилна облека“. 

 
Член 5 

Во членот 14 по зборовите: „Министерството за 
внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „и Мини-
стерството за одбрана“. 

 
Член 6 

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

 
 Бр. 19-3851/1               Заменик на претседателот 

18 август 2009 година             на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
1989. 

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 22/07 и 83/09), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.08.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

„СТУДЕНЧИЦА“ СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Скопје, бр. 02-
145/1-2/1 од 30.01.2009 година, донесена од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 30.01.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1833/1                     Заменик на претседателот  

18 август 2009 година             на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1990. 

Врз основа на член 6 од Законот за правно наследс-
тво на Република Македонија на членството во Меѓу-
народната банка за обнова и развој, Меѓународната фи-
нансиска корпорација, Меѓународното здружение за 
развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на 
инвестициите и за ефектуирање на членството на Ре-
публика Македонија во Европската банка за обнова и 
развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/93), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.08.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА 
СВЕТСКА БАНКА-МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБ-
НОВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ 
ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА 
КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕ-
НЦИЈА ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

 
1. За заменик гувернер на Република Македонија во 

групацијата Светска банка-Меѓународна банка за обно-
ва и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓу-
народната финансиска корпорација и Мултилатерална-
та агенција за гарантирање на инвестициите се опреде-
лува м-р Владимир Пешевски, заменик претседател на 
Владата на Република Македонија. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова одлука, 
престанува да важи Одлуката за определување на заме-
ник гувернер на Република Македонија во групацијата 
Светска банка-Меѓународна банка за обнова и развој, 
Меѓународното здружение за развој, Меѓународната 
финансиска корпорација и Мултилатералната агенција 
за гарантирање на инвестициите, бр. 19-5171/1 од 
31.10.2006 година.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 19-3782/1                     Заменик на претседателот  

18 август 2009 година             на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1991. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/04, 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.08.2009 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за внатрешни работи му престанува користе-
њето на движна ствар: 

- патничко возило марка „Крајслер“ тип „Стратус“ 
рег. бр. SK 015 JZ со број на шасија IC3EMB6HХY-
N297848, број на мотор YN 297848. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
времено користење во траење од 5 години на Основно-
то јавно обвинителство – Скопје, без надоместок. 

 
Член 3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 
со Основниот јавен обвинител – Скопје, за правата и 
обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-3867/1                     Заменик на претседателот  

18 август 2009 година             на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1992. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕ-
ПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КЕЛН 

 
Член 1 

Република Македонија затвора Почесен конзулат во 
Сојузна Република Германија, со седиште во Келн. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-3899/1                     Заменик на претседателот  

18 август 2009 година             на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1993. 
Врз основа на член 19, став 1, точка 5 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ – ПРИПАДНИЦИ НА АР-
МИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРА-
ДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА БОЕВО ГАЃАЊЕ НА ЦЕЛИ 
ВО ВОЗДУШЕН ПРОСТОР „ПРЕДИЗВИК III 2009“ 

 
1. Се одобрува влегување и престојување на 95 при-

падници на активниот состав на Армијата на Републи-
ка Словенија на територијата на Република Македони-
ја, заради изведување на заедничко боево гаѓање на це-
ли во воздушен простор со припадниците на Армијата 
на Република Македонија, со оружје и опрема потреб-
на за извршување на вежбовната активност, која ќе се 
одржи на Армискиот Полигон „Криволак“, во период 
од  20 септември до 1 октомври 2009 година. 

 
2. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност, во кои влегуваат сместувањето, ис-
храната, транспорт во Република Македонија и дел од 
логистичката поддршка ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија, а финансиските 
трошоци за транспорт до Република Македонија и дру-
гиот дел од логистичките трошоци ги обезбедува Ми-
нистерството за одбрана на Република Словенија. 

 
3. Подготовките и организацијата на единиците на 

армиите учеснички во вежбовната активност ќе ги из-
врши Армијата на Република Словенија и Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, односно 
Генералштабот на Армијата на Република Македонија. 

 
4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

       Бр. 19-3907/1                   Заменик на претседателот 
18 август 2009 година            на Владата на Република 
           Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1994. 

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 годи-
на, донесе 



Стр. 6 - Бр. 106 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 август 2009 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ - ПРИПАДНИЦИ НА 
АРМИЈАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ 
ДРЖАВИ  НА  ТЕРИТОРИЈАТА НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ОБУКА 
 
1. Се одобрува влегување и престојување на 14 воо-

ружени припадници на активниот состав на Армијата 
на Соединетите Американски Држави на територијата 
на Република Македонија, заради изведување на заед-
ничка обука со единици на Армијата на Република Ма-
кедонија, која ќе се одржи во касарна „Илинден“ во 
Скопје и Армискиот полигон „Криволак“, во период од 
20 август до 20 септември 2009 година. 

2. Финансиските трошоци за реализација на обука-
та, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхра-
ната и логистичката поддршка на учесниците во веж-
бовната активност дел ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија, а дел ги обезбе-
дува Армијата на Соединетите Американски Држави. 

3. Подготовките и организацијата на единиците на 
армиите учеснички во обуката, ќе ги изврши Армијата 
на Соединетите Американски Држави и Министерство-
то за одбрана на Република Македонија односно Гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 19-3947/1                     Заменик на претседателот  

18 август 2009 година             на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1995. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.08.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за труд и социјална политика му престанува 
користењето на недвижната ствар – објект на детско 
одморалиште „Мајски Цвет“ – Струга, на ул. „Владо 
Малески“ бр. 24, запишан во Поседовен лист број 3023, 
за КО Струга на К.П.бр.2096/20, план 23, скица 4 и тоа: 
под објект 2144 м2 и двор 4690 м2, имот во сопстве-
ност на Република Македонија. 

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

на трајно користење без надоместок, на Министерство-
то за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
труд и социјална политика и Министерството за обра-
зование и наука, во рок од три дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 19-3966/1                   Заменик на претседателот 
1 август 2009 година              на Владата на Република 
           Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

1996. 
Врз основа на член 175 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 40/08), Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВAЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.118/08, бр.143/08 и бр. 95/09) во член 17-д 
став (1) по зборот „промените“ се додаваат зборовите: 
„согласно одредбите од Законот за градење“. 

 
Член 2 

Во членот 18 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 
гласи: 

„(3) Предбележувањето, односно условното укни-
жување на стекнувањето или престанокот на правото 
на сопственост на недвижност во кататстарот на нед-
вижностите се брише по пријава на странка и ако не се 
исполнат правните претпоставки, односно условите за 
запишување согласно Законот, доколку со пријавата се 
приложи правен основ подобен за запишување сог-
ласнo Законот со кој се утврдува дека актот врз основа 
на кој е предбележано правото не произведува правно 
дејство“. 
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Ставот (3) се пренумерира во став (4), се менува и 
гласи: 

„(4) За извршеното бришење/запишување од ставо-
вите(1), (2) и (3) на овој член дипломираниот правник 
издава потврда за запишување на промена во катаста-
рот на недвижностите“.  

 
Член 3 

Во членот 23 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 
гласи: 

„(2) Одредбите на овој правилник кои се однесува-
ат на предбележувањето содржани во членовите 17, 17-
а, 17-б, 17-в, 17-г, 17-д, 18, 18-а и 18-б ќе се применува-
ат по создавањето на технички услови, а најдоцна од 1-
ви декември 2009 година“. 

 
Член 4 

Во членот 24 ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Пред преминување на новата електронска база 

на податоци ќе се изврши конверзија на податоците од 
постојната база на податоци во новата база на подато-
ци. Податоците од постојната база на податоци, по из-
вршената конверзија во новата база на податоци при 
првата промена во одржување на катастaрот на нед-
вижностите за конкретната недвижност, односно за но-
сителот на правото на недвижноста запишани во имот-
ниот лист, ќе се усогласат со структурата на новата ба-
за на податоци, при што во лист Б и лист В од имотни-
от лист ќе се запишува само правото на сопственост и 
неговите подоблици (сосопственост и заедничка сопс-
твеност), а правото на користење пренесено од постој-
ниот систем и запишано во новиот систем во лист Б од 
имотниот лист ќе се пренесе во лист Г од имотниот 
лист. За извршеното усогласување ќе се оформaт нови 
имотни листови во зависност од податоците кои се 
предмет на усогласување“. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) При конверзијата на податоците од став (2) на 

овој член по службена должност ќе се отстранат утвр-
дените технички грешки во смисла на член 174 став 1 
алинеја 2 од Законот во постојната база на податоци за 
што се оформува посебен предмет за отстранување на 
група на утврдени технички грешки. Отстранувањето 
на техничките грешки ќе се изврши по елктронски пат 
во новата електронска база на податоци, со една список 
промена, а на начин согласно одредбите од член 11 
став (2) на овој правилник. Извршената промена со от-
странување на техничката грешка не се печати на хар-
тија и не се формира Список на промени“.  

 
Член 5 

Во Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за одржување на катастарот на недвиж-
ностите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/09) зборовите: „а ќе се применува од 1 септем-
ври 2009 година“ се бришат.  

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 07-3712/1                   

25 август 2009 година               Управен одбор,      
          Скопје                            Никола Прокопенко, с.р. 

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1997. 
Врз основа на член 62 од Законот за доброволно ка-

питално финансирано пензиско осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/2008) и 
член 58 став (1) од Правилникот за начинот и постап-
ката за добивање дозвола за основање на пензиски 
друштва, дозвола за вршење дејност – управување со 
доброволен и/или задолжителен пензиски фонд и одо-
брение за управување со задолжителен и/или доброво-
лен пензиски фонд („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 138/2008), Управниот одбор на Аген-
цијата за супервизија на капитално финансирано пензи-
ско осигурување, на седницата одржана на 24.08.2009 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТ УПРАВУВАЊЕ СО ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИ-
СКИ ФОНДОВИ И УСЛОВНО ОДОБРЕНИЕ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД  

 
Член 1 

На КБ Прво друштво за управување со пензиски 
фондови АД Скопје му се издава дозвола за вршење на 
дејност управување со доброволни пензиски фондови 
број 02. 

 
Член 2 

На КБ Прво друштво за управување со пензиски 
фондови АД Скопје  му се издава условно одобрение за 
управување со доброволен пензиски фонд број 02-02. 
По извршената промена на регистрацијата во Централ-
ниот регистар на Република Македонија условното 
одобрение за управување со доброволен пензиски фонд 
станува полноважно.  

 
Член 3 

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

 
        Бр. 02-1534/3                                  Претседател  
24 август 2009 година                     на Управниот одбор, 
            Скопје                                 Анета Димовска, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
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