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20131393371
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 61 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ број 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ ОД ИЗВРШЕНИОТ
ПРЕМЕР НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на премерот на државната
граница, формата и содржината на геодетскиот елаборат од извршениот премер на
државната граница, како и начинот на одржување на граничните точки.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:
1) ‚‚Државна
граница“ е пресечна линија на вертикалните рамнини и земјината
површина со која се одвојува територијата на Република Македонија од соседните
држави;
2) ‚‚Гранична линија“ е обележана или замислена линија на земjинaтa површинa по
која се протега државната граница;
3) ‚‚Гранична точка“ е еднозначнo, со координати одредена точка на граничната линија;
4) ‚‚Граничен белег“ е точка стабилизирана на теренот со која директно или
индиректно се обележува граничната линија;
5) ‚‚Тромеѓна точка“ е гранична точка којашто се наоѓа во пресекот на граничните
линии на три соседни држави, обележана со соодветен граничен белег, со положба
одредена врз основа на посебен меѓународен договор;
6) ‚‚Гранична документација“ се документи во кои се содржани податоци кои се
однесуваат на државната граница во врска со нејзиното обележување, обликот,
големината и положбата на граничните белези (елаборат за државната граница, планови,
карти, атласи, детален опис на граничната линија, записници за извршените работи и др.).
Член 3
Работите на премерот, означувањето (во натамошниот текст: обележувањето),
одржувањето и обновувањето на граничните белези и граничната линија на државната
граница, како и изготвувањето на геодетскиот елаборат од извршениот премер на
државната граница ги врши Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошниот
текст: Агенцијата) по службена должност, во согласност со Законот за катастар на
недвижности, прописите со кои е уредена државната граница и меѓународните договори
склучени со соседните држави кои се ратификувани согласно со Уставот на Република
Македонија, а во соработка со другите државни органи и надлежните органи на соседните
држави.
Член 4
(1) Обележувањето и премерот на државната граница се вршaт спрема секоја соседна
држава посебно, одејќи од тромеѓна до тромеѓна точка.
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(2) Со работите на обележување и премер на државната граница раководи Мешовита
комисија за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и
граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави (во понатамошниот
текст: Мешовита комисија), формирана врз основа на меѓународни договори склучени со
соседните држави.
(3) Мешовитата комисија изготвува гранична документација со која се уредува
положбата на државната граница, во согласност со меѓународните договори.
Член 5
(1) Обележувањето на државната граница претставува поставување гранични белези на
теренот заради означување на граничната линија од страна на Мешовитата комисија.
(2) Типот, димензиите и обликот на граничните белези, како и начинот на нивната
стабилизација се одредени со меѓународните договори.
Член 6
(1) Со премерот на државната граница се врши обележување на граничната линија и
прибирање на просторни и описни податоци за државната граница.
(2) Просторни податоци за државната граница се просторните координати на
граничните точки одредени со примена на класичните геодетски методи или со GNSS
методите на премерување. Просторните координати се одредуваат во државниот
координатен систем, во WGS84 и/или ETRS89 координатниот систем и во координатниот
систем на соседната држава.
(3) Описни податоци за граничните точки од државната граница се имињата на
државите кои се граничат, броевите на граничните точки и други податоци пропишани од
Мешовитата комисија.
Член 7
(1) Премерот на државната граница се врши согласно со методите пропишани во
Правилникот за премер на недвижности, како и согласно со техничките упатства на
Мешовитата комисија.
(2) Доколку методите од Правилникот за премер на недвижности се построги во однос
на техничките упатства на Мешовитата комисија, се применуваат методите пропишани во
Правилникот за премер на недвижности.
(3) Во постапката на премер на државната граница се изготвува и ортофото план во
размер 1:2500 или друг размер којшто ќе го одреди Мешовитата комисија. На ортофото
планот се прикажува положбата на граничните точки и граничната линија, како и
положбата на објектите во зоната на граничниот појас.
Член 8
(1) За извршениот премер на државната граница се изготвува геодетски елаборат во
којшто е содржана геодетско-техничката документација.
(2) Геодетскиот елаборат од став (1) на овој член содржи:
- насловна страница;
- страница со содржина на геодетскиот елаборат;
- технички извештај;
- податоци од оригинални теренски мерења и нивна обработка;
- список со координати на граничните точки;
- податоци за начинот на обележување на граничните точки и типовите на ознаки на
граничните белези;
- ортофото планови;
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- алфанумерички и графички прилози; и
- други податоци.
(3) Геодетскиот елаборат од извршениот премер на државната граница се изготвува во
два истоветни примероци и е составен дел на граничната документација.
(4) Геодетскиот елаборат од став (1) на овој член се изготвува во електронска и писмена
форма.
Член 9
(1) Одржувањето на државната граница претставува обновување на граничните точки
(белези) и одржување на граничната линија.
(2) Одржувањето на државната граница се врши периодично, а по потреба и вонредно,
во согласност со меѓународните договори.
(3) Обновувањето на граничните белези опфаќа:
- контрола на положбата на граничните белези;
- поправка на оштетените гранични белези;
- боење и испишување на иницијали, бројки и други знаци на граничните белези;
- боење на граничната линија на патиштата и мостовите;
- поставување нови гранични белези на необележаните прекршни точки од граничната
линија;
- поставување нови гранични белези на прекршните точки на граничната линија кои
порано биле под вода;
- поставување дополнителни гранични белези на граничната линија со цел да се
постигне подобра прегледност на истата;
- враќање на изместени гранични белези на првобитните места;
- замена на оштетените и уништените гранични белези;
- преместување на парните и наизменичните гранични белези на сигурни места;
- поставување парни или наизменични гранични белези заради обележување на местата
на уништените гранични белези на граничната линија, кои не можат да се постават на исто
место;
- доведување на граничните белези во вертикална положба;
- доведување на граничните белези на пропишана висина;
- други работи кои обезбедуваат граничната линија да остане непроменета и да биде
добро обележена.
(4) Одржувањето на граничната линија опфаќа чистење на појасот на граничната линија
од дрвја, грмушки и други растенија кои ја намалуваат видливоста меѓу соседните
гранични белези и видливоста на правецот на протегање на граничната линија.
Член 10
(1) За секоја промена на означувањето на граничната линија се изготвува записник, се
врши геодетско мерење и се изготвува геодетски елаборат за извршените работи.
Податоците во геодетскиот елаборат мора да бидат усогласени со податоците од
оригиналната гранична документација.
(2) Содржината на геодетскиот елаборат од став (1) на овој член соодветствува со
содржината на геодетскиот елаборат за извршениот премер на државната граница од член
8, став (2) на овој правилник.
(3) Геодетскиот елаборат кој се изготвува за секоја промена во означувањето на
граничната линија е составен дел на граничната документација.
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Член 11
(1) Контролата на квалитетот и приемот на работите од извршениот премер,
обележувањето, обновувањето и одржувањето на граничната линија и граничните белези
на државната граница ги врши Мешовитата комисија.
(2) Контролата се врши визуелно, додека точноста на извршениот премер на државната
граница се проверува со спроведување контролни геодетски мерења на поединечни
гранични белези.
Член 12
Надлежните државни органи се должни на стручните лица од Агенцијата, кои ги вршат
работите на премерот, обележувањето, обновувањето и одржувањето на граничната
линија и граничните белези на државната граница, да им овозможат непречено движење
во граничната зона.
Член 13
Податоците за државната граница содржани во граничната документација се
запишуваат по службена должност во катастарот на недвижности.
Член 14
Податоците од премерот, обележувањето, одржувањето и обновувањето на граничните
белези и граничната линија на државната граница се чуваат трајно.
Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-17707/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.
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