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20131323243
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 116 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ број 55/13), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот на полагањето на испитот за овластен
геодет, содржината на програмата, начинот на издавање, продолжување, потврдување,
престанок и одземање на овластувањето за овластен геодет, како и формата, содржината и
начинот на водење на Именикот на овластени геодети.
Член 2
Со овластување за овластен геодет може да се стекне секое физичко лице кое е
државјанин на Република Македонија или на држава членка на Европската унија, под
услов да има стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем
(ЕКТС) од областа на геодезијата или завршен VII/1 степен студии по геодезија, да има
најмалку две години работно искуство на геодетски работи по стекнувањето на
наведените 300 кредити од областа на геодезијата, односно завршувањето на VII/1 степен
студии по геодезија и да има положено испит за стекнување овластување за овластен
геодет.
II.КОМИСИЈА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ
Комисија за овластување
Член 3
(1) Работите сврзани со полагање на испитот за стекнување овластување за овластен
геодет, издавање, продолжување, потврдување и престанок на овластувањето за овластен
геодет ги врши Комисијата за овластување при Агенцијата за катастар на недвижности (во
понатамошниот текст: Комисијата).
(2) Комисијата од став 1 на овој член ја формира директорот на Агенцијата за катастар
на недвижности (во понатамошниот текст: Агенцијата) од редот на вработените државни
службеници во Агенцијата.
Состав на Комисијата
Член 4
(1) Комисијата од член 3 став (1) на овој правилник е составена од:
- претседател кој е дипломиран геодетски инженер со стекнати најмалку 300 кредити
според Европскиот кредит - трансфер систем од областа на геодезијата или завршен VII/1
степен студии по геодезија и најмалку седум години работно искуство на геодетски
работи по стекнувањето на 300 кредити од областа на геодезијата, односно завршувањето
на VII/1 степен студии по геодезија и
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- двајца членови од кои еден е дипломиран геодетски инженер со стекнати најмалку
300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем од областа на геодезијата или
завршен VII/1 степен студии по геодезија и најмалку пет години работно искуство на
геодетски работи по стекнувањето на 300 кредити од областа на геодезијата, односно
завршувањето на VII/1 степен студии по геодезија и еден дипломиран правник со стекнати
најмалку 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем од областа на
правните науки или завршен VII/1 степен Правен факултет-правни науки и најмалку пет
години работно искуство на правни работи по стекнувањето на 300 кредити од областа на
правните науки, односно завршувањето на VII/1 степен Правен факултет-правни науки.
(2) Претседателот и членовите на Комисијата имаат свои заменици кои ги заменуваат
во случај на отсуство или спреченост во извршувањето на работите.
(3) Комисијата има и технички секретар кој ги врши административно-техничките и
други работи во врска со работењето на Комисијата. Техничкиот секретар е дипломиран
правник со стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем
од областа на правните науки или завршен VII/1 степен Правен факултет-правни науки и
најмалку три години работно искуство на правни работи по стекнувањето на 300 кредити
од областа на правните науки, односно завршувањето на VII/1 степен Правен факултетправни науки.
Деловник за работа
Член 5
Комисијата донесува деловник за својата работа, со кој поблиску се уредува начинот на
работењето на Комисијата.
III.ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ
Програма за испит за овластен геодет
Член 6
(1) Испитот за стекнување овластување за овластен геодет се полага пред Комисијата
од член 3 став (1) на овој правилник.
(2) Испитот од став (1) на овој член се полага според програма чија содржина е дадена
во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.
Надоместок за полагање на испитот
Член 7
(1) За полагање на Испитот за стекнување овластување за овластен геодет се плаќа
надоместок на Агенцијата.
(2)Висината на надоместокот за полагање на испитот од став (1) на овој член со одлука
ја определува Управниот одбор на Агенцијата.
Барање за полагање на испит
Член 8
(1) Кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет,
за полагање на испитот поднесува барање до Агенцијата.
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(2) Барањето од став (1) на овој член содржи податоци за име, презиме и адреса на
живење на кандидатот.
(3) Кон барањето кандидатот прилага:
- уверение за државјанство за лицата државјани на Република Македонија, односно
доказ за стекнат статус на државјанин на земја членка на Европската унија;
- диплома за стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер
систем од областа на геодезијата или завршен VII/1 степен Градежен факултет - студии по
геодезија;
- потврда за најмалку две години работно искуство на геодетски работи по
стекнувањето на 300 кредити од областа на геодезијата, односно завршувањето на VII/1
степен студии по геодезија и
- доказ за платен надомест за полагање на испитот.
(4) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член е дадена во прилог број
2 кој е составен дел на овој правилник.
Известување за терминот и полагање на испит
Член 9
(1) Комисијата во рок не пократок од осум дена пред денот на полагањето, писмено ги
известува пријавените кандидати за утврдениот термин за полагање на испитот како и за
секоја промена на датумот, времето и местото на полагање.
(2) Полагањето на испитот е јавно и може да трае најдолго два часа.
Одложување на испитот
Член 10
(1) Кандидатот кој нема да се јави на испитот или се јавил, а не полагал, се смета дека
испитот не го положил.
(2) Кандидатот може да го одложи испитот пред испитот да започне.
(3) Полагањето на испитот може да се одложи поради болест, несреќа, смртен случај во
семејството или други оправдани причини за кои кандидатот е должен во рок од три дена
до Комисијата да достави писмен доказ.
Резултати од испитот и поправен испит
Член 11
(1) Успехот на кандидатот од полагањето на испитот Комисијата го оценува со
„положил“ или со „не положил“, пооделно за прашањата од геодетската област и за
прашањата од правната област.
(2) Комисијата во рок од пет дена по спроведување на испитот, писмено го известува
кандидатот кој не го положил испитот.
(3) Кандидатот кој не покажал задоволителни резултати по една од областите од став
(1) на овој член, може да полага поправен испит само за тој дел. Рокот за поднесување на
барање за полагање на поправниот испит не може да биде пократок од 30 дена, ниту
подолг од шест месеци од денот на одржувањето на испитот.
(4) Кон барањето од став (3) на овој член кандидатот прилага доказ за платен
надоместoк во висина од 50% од надомстокот утврден со одлуката од член 8 став (2) на
овој правилник.
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(5) Кандидатот кој во рокот определен од став (3) на овој член не се пријави за
поправен испит или на поправниот испит не покаже задоволителни резултати, се смета
дека испитот за стекнување овластување за овластен геодет не го положил.
IV. ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА
ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ
Издавање на овластувањето
Член 12
(1) На кандидатот кој го положил испитот за стекнување овластување за овластен
геодет на предлог на Комисијата, во рок од пет дена по спроведување на испитот,
директорот на Агенцијата му издава овластување за овластен геодет.
(2) Овластувањето од став (1) на овој член се издава за период од пет години.
(3) Овластувањето за овластен геодет се издава во хартиена форма на формат А4.
(4) Формата и содржината на овластувањето од став (1) на овој член се дадени во
прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.
Продолжување на овластувањето
Член 13
(1) Овластениот геодет, шест месеци пред истекот на рокот на важење на издаденото
овластување, до Агенцијата поднесува барање за продолжување на овластувањето.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член приложува сертификат издаден од Агенцијата
дека во текот на петте години посетувал по 30 часа годишно континуирана едукација од
областа на геодетските работи извршена од страна на Агенцијата, од кои најмалку 20 часа
обуки сврзани со катастарот на недвижности, како и доказ за платен надоместок за
продолжувањето.
(3) По барањето од став (1) на овој член на предлог на Комисијата, директорот на
Агенцијата донесува решение со кое се продолжува или не се продолжува овластувањето
за овластен геодет.
(4) Решението од став (3) на овој член директорот на Агенцијата го донесува во рок од
15 дена од денот на поднесување на барањето.
(5) Решението од став (2) на овој член е конечно и извршно а против истото дозволена е
тужба пред управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
Потврдување на овластување за странски геодетски
инженер
Член 14
(1) Под услови на реципроцитет странски геодетски инженер со овластување од друга
држава може до Агенцијата да достави барање за потврдување на овластувањето.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член странскиот геодетски инженер од став (1) го
прилага овластувањето од друга држава и доказ за платен надоместок на Агенцијата.
(3) Комисијата од член 3 став (1) на овој правилник изготвува и до директорот на
Агенцијата доставува предлог со кој се потврдува/не се потврдува, овластувањето на
странски геодетски инженер.
(4) По предлогот од став (3) на овој член, директорот на Агенцијата донесува решение.
(5) Решението од став (4) на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на
поднесување на барањето.

4 од 18

Службен весник на РМ, бр. 132 од 25.9.2013 година

(6) Решението со кое не се потврдува овластувањето на странскиот геодетски инженер
е конечно и извршно, а против истото дозволена е тужба пред Управен суд во рок од 15
дена од денот на приемот на решението.
Форма и содржина на барањето за продолжување и потврдување
Член 15
Формата и содржината на барањето за продолжување/потврдување на овластувањето за
овластен геодет од член 12 и член 13 на овој правилник е дадена во прилог број 4 кој е
составен дел на овој правилник.
Надоместок за продолжување и потврдување
Член 16
(1) За продолжувањето на овластувањето од член 12 и за потврдувањето на
овластувањето за овластен геодет од член 13 на овој правилник се плаќа надоместок на
Агенцијата.
(2)Висината на надоместокот за продолжување и потврдување на овластувањето од
став (1) на овој член со одлука ја определува Управниот одбор на Агенцијата.
V.ПРЕСТАНОК И ОДЗЕМАЊЕ НА
ОВЛАСТУВАЊЕТО
Престанок на овластувањето
Член 17
(1) Oвластувањето за овластен геодет престанува да важи во следните случаи:
- со смрт на овластениот геодет,
- ако овластениот геодет целосно ја изгуби деловната способност,
- ако овластениот геодет се наоѓа на издржување на казна затвор за извршено кривично
дело во вршењето на геодетските работи за кое му е изречена казна затвор подолго од
шест месеца,
- доколку овластувањето не му биде продолжено и
- по истекот на рокот на важење на овластувањето.
(2) Престанокот на овластувањето од став (1) на овој член се запишува во Именикот на
овластени геодети што се води во Агенцијата (во натамошниот текст: Именикот), врз
основа на доказите за настанувањето на случаите од став (1) на овој член.
(3) За секоја промена во Именикот, Агенцијата е должна за промената, веднаш да ја
извести Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за
геодетски работи.
Одземање на овластувањето
Член 18
(1) Овластувањето за овластен геодет се одзема во следните случаи:
- ако овластениот геодет во извршувањето на геодетските работи не постапува согласно
со овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и согласно со правилата и
стандардите на геодетската струка,
- ако геодетските елаборати изготвени во писмена форма своерачно не ги потпишува,
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- ако геодетските елаборати изготвени во електронска форма не ги потпишува со
валиден сертификат издаден од овластен издавач,
- ако не ги користи податоците од катастарот на недвижностите и не ги користи само за
намената за која се издадени,
- ако му е изречена мерка – забрана за вршење професија, дејност или должност,
- ако овластениот геодет делумно ја изгуби деловната способност,
- ако овластениот геодет во рокот определен во членот 109 став (3) од Законот за
катастар на недвижности не поднесе барање за продолжување на овластувањето за
овластен геодет,
-ако изготвува геодетски елаборати без претходно извршен премер и увид на
недвижностите на самото место,
- ако не посетува континуирана обука од областа на геодетските работи,
- ако овластениот геодет кој не е вработен кај трговец поединец овластен геодет
односно кај трговско друштво за геодетски работи се утврди дека извршува геодетски
работи за трговците поединци овластени геодети, односно за трговските друштва за
геодетски работи.
(2) Секторот при Агенцијата во чија надлежност е вршење на надзорот на работата на
трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи, при
вршењето на надзорот утврдува дали настанала повреда на случаите од став (1) на овој
член.
(3) Доколку се утврди повреда на некои од случаите од став (1) на овој член Секторот
од став (2) на овој член во чија надлежност е вршење на надзорот изготвува записник и
предлог решение за одземање на овластувањето.
(4)Записникот и предлог решението за одземање на овластувањето од став (3) на овој
член, овластеното службено лице при Секторот од став (2) на овој член го доставува до
директорот на Агенцијата.
(5) Решението за одземање на овластувањето кое го донесува директорот на Агенцијата
е конечно и извршно, а против истото дозволена е тужба пред Управен суд во рок од 15
дена од денот на приемот на решението.
(6) Врз основа на решението за одземање на овластувањето, овластениот геодет е
доложен до Агенцијата да го врати издаденото овластување за овластен геодет.
(7) Одземањето на овластувањето се запишува во Именикот на овластени геодети.
(8) Агенцијата е должна за промената во Именикот од став (7) на овој член, веднаш да
ја извести Комората.
Стекнување ново овластување и враќање на
одземеното овластување
Член 19
(1) Овластениот геодет на кого му е одземено овластувањето во случајот од членот 18
став (1) алинеја 1, 2, 3, 4, 8 и 10 на овој правилник не може пред истекот на пет години од
денот на одземањето на овластувањето да поднесе барање за стекнување на ново
овластување.
(2) За стекнување на новото овластување од ставот (1) на овој член лицето треба да ги
исполни условите предвидени во член 8 став (3) од овој правилник.
(3) Овластениот геодет на кого му е одземено овластувањето во случајот од членот 18
став (1) алинеи 5 и 6 на овој правилник има право по истекот на времето за кое е изречена
мерката забрана за вршење професија, дејност или должност, односно по престанокот на
причините за делумно губење на деловната способност да побара враќање на
овластувањето, кон кое прилага соодветен акт од надлежен орган кој ја изрекол мерката.
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(4) Овластениот геодет на кого му е одземено овластувањето во случајот од членот 18
став (1) алинеи 7 и 9 на овој правилник неможе пред истекот на една година од денот на
одземањето на овластувањето да поднесе барање за враќање на овластувањето.
VI.ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ
Член 20
Издадените овластувања за овластен геодет, како и решенијата за
продолжување/одбивање на продолжувањето, престанок и одземање на овластувањата за
овластен геодет се запишуваат во Именикот што го води Секторот при Агенцијата во чија
надлежност е спроведувањето на обуките.
Член 21
(1) Именикот од член 20 на овој правилник се води во хартиена и во електронска
форма, во вид на книга со формат А4.
(2) На насловната страна на Именикот е отпечатен грбот на Република Македонија и
ознаката на Агенцијата, а под нив е внесен текст: „ Именик на овластени геодети“. На
внатрешните страни од Именикот се содржани рубрики во кои се внесуваат податоци за:
реден број, име и презиме на овластениот геодет, ЕМБГ, адреса и место на живеење,
податоци за контакт (телефон, е-маил), број и датум на издаденото овластување за
овластен геодет, број и датум на решението за продолжување/одбивање на овластувањето
за овластен геодет, број и датум на решението за потврдување на овластување за овластен
геодет, број и датум на решението за одземање на овластувањето за овластен геодет, број
и датум на доказот за престанок на овластувањето за овластен геодет, забелешка во која се
внесуваат податоци за актите на Управниот суд донесени по повод поведените судски
спорови во врска со овластувањата за овластен геодет и број на страници.
(3) Формата и содржината на Именикот на овластени геодети се дадени во прилог број
5 кој е составен дел на овој правилник.
Член 22
Содржината на ажурираниот Именик е достапна на web страницата на Агенцијата и на
Комората.
Член 23
Агенцијата е должна за секоја промена на податоците содржани во Именикот веднаш
да ја извести Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за
геодестки работи.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 24
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
овластување за овластен геодет и за Именик на овластени геодети („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 118/08).
Член 25
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-16692/1
20 септември 2013 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Анета Јорданова, с.р.
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