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20191832887
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 226 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015,
61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија број
124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРОСТОРНИ
ЕДИНИЦИ
Член 1
Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2013), во членот 3 став (1) пред
алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 1 и 2 кои гласат:
„ - држава;
- статистички регион;“
Алинеите 1, 2, 3, 4 и 5, стануваат алинеи 3, 4, 5, 6 и 7.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Податоците за статистичките региони служат за статистички, економски и
административни цели.“
Член 2
Во членот 4 алинеа 1 по зборовите: „матичен број (шифра)“, се става запирка и додава
зборот: „површина“.
Член 3
Членот 7 се менува и гласи:
„Податокот за површината на државата како просторна единица се презема од
Регистарот за просторни единици.“
Член 4
Во членот 9 став (1) по алинејата 2, се додава нова алинеја 3 која гласи:
„ -назив на седиштето на единица на локална самоуправа;“
Алинеите 3, 4, 5 и 6, стануваат алинеи 4, 5, 6 и 7.
Член 5
Во членот 10 став (1) пред алинејата 1, се додаваат две нови алинеи 1 и 2 кои гласат:
„ - реден број на организациона единица при Агенцијата (Центар за катастар на
недвижности Скопје/Одделение за катастар на недвижности);
- назив на организациона единица при Агенцијата (Центар за катастар на
недвижности Скопје/Одделение за катастар на недвижности);“
Алинеите 1, 2, 3 и 4, стануваат алинеи 3, 4, 5 и 6.
Член 6
Во членот 11 ставoт (1) се менува и гласи:
„ Списокот на населените места ги содржи следните податоци:
- матичен број на единица на локална самоуправа;
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- назив на единицата на локална самоуправа;
- назив на населено место;
- матичен број на населено место;
- површина;
- статус на населено место и
- број во список на промена.“
Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 139/2013), прилогот број 4 се заменува
со нов прилог.
Член 7
Во членот 12 ставот (1) се менува и гласи:
„Списокот на статистичките кругови ги содржи следните податоци:
- матичен број на единица на локална самоуправа;
- назив на единица на локална самоуправа;
- матичен број на статистички круг;
- површина;
- матичен број на населено место;
- назив на населено место;
- шифра на катастарска општина и
- број во список на промена.“
Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2013), прилогот број 5 се заменува
со нов прилог.
Член 8
Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:
„Списокот на пописните кругови ги содржи следните податоци:
- матичен број на единицата на локална самоуправа;
- назив на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на статистички круг;
- површина;
- реден број на пописниот круг во рамките на статистичкиот круг;
- реден број на пописниот круг во рамките на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на населеното место;
- назив на населеното место;
- шифра на катастарската општина и
- број во списокот на промена.“
Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 139/2013), прилогот број 8 се заменува
со нов прилог.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр.0102-11531/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р Ирма Мандева, с.р.
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