Службен весник на РМ, бр. 183 од 12.12.2014 година

20141835706
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ
Член 1
Во Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти („Службен весник на
Република Македонија“ број 64/14) членот 18 се менува и гласи:
„(1) Евидентирање на инфраструктурен објект во катастарот на инфраструктурни
објекти се врши кога кон пријавата за запишување е приложен геодетски елаборат и доказ
за платен надоместок за евидентирањето, но не е приложен правен основ за запишување.
За извршеното евидентирање на подносителот на пријавата му се доставува известување.
(2) Доколку при споредувањето од членот 16 на овој правилник се утврди дека не
постои соодветност на податоците во смисол на одредбите од членот 175 ств (3) од
Законот или дека правниот основ не е подобен за запишување во смисол на одредбите од
членот 176 од Законот, стручното лице од геодетска насока изготвува стручен наод во кој
ги наведува причините за несоодветноста.
(3) Во случајот од ставот (2) на овој член службеното лице од областа на правните
науки донесува потврда за одбивање на пријавата за запишување, со која потврда се врши
и евидентирање на инфраструктурниот објект во катастарот на инфраструктурни објекти.
(4) Формата и содржината на образецот на известувањето од ставот (1) на овој член е
дадена во прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник.
(5) Формата и содржината на потврдата од ставот (3) на овој член е дадена во прилог
број 6-а кој е составен дел на овој правилник.“
Член 2
По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-a кој гласи:
„Запишување на промена на катастарска култура во катастарот на недвижности
Член 26-a
Кога предмет на запишување/промени со геодетски елаборат се површински
инфраструктурни објекти за кои објекти се прибираат податоци и за земјиштето на кое се
изградени, имателот на ифраструктурниот објект, односно сопстевникот, е потребно да
достави и пријава за запишување на промена на катастарската култура на земјиштето во
катастарот на недвижности. Кон пријавата потребно е да се достави правен основ за
запишување, геодетски елаборат и доказ за платен надоместок за запишувањето.“
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Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-21321/1
15 декември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.
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