Службен весник на РМ, бр. 183 од 5.9.2019 година

20191832888
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16,
64/18 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
ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 121/13, 169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17, 41/18 и
48/19) членот 4 се менува и гласи:
„(1) Премерот во функција на одржување на катастарот на недвижности, како и
премерот во функција на востановување и одржување на катастарот на инфраструктурни
објекти како дел од катастарот на недвижности се врши по барање на странка.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, премерот може да се врши и по службена
должност од страна на Агенцијата во случај на запишување на недвижности сопственост
на Република Северна Македонија,
(3) За извршениот премер од став (1) и став (2) на овој член се изготвува геодетски
елаборат.“
Член 2
Во член 73 став (4) точката 2 се брише.
Член 3
Во член 74 став (1) алинејата 6 се менува и гласи:
„-изјава за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и прифаќање
на фактичка состојба дадена кај овластен геодет “.
Член 4
Во член 76 став (1) алинејата 8 се менува и гласи:
„-изјава за согласност за прифаќање на ново утврдената гранична линија и прифаќање
на фактичка состојба дадена кај овластен геодет “.
Член 5
Насловот пред членот 81 и членот 81 се бришат.
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Член 6
Во членот 83 во ставите (2), (4), (6), (7), (8) и (12), зборот: „членовите “ се заменува со
зборот: „членот“, а зборовите „ и 81“ се бришат.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр.0102-11532/1
27 август 2019 година
Скопје

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