Службен весник на РСМ, бр. 265 од 6.11.2020 година

20202653481
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, 48/19
и 183/19) во членот 6 став (1) во алинеја три, сврзникот „и“ се заменува со интрепукциски
знак „ ; “. Во алинеја четири точката се заменува со сврзник „и“, и се додава нова алинеја
пет која гласи:
„-LiDAR метод.“
Член 2
По главата II.7 се додава нова глава II.8, еден нов наслов и еден нов член кои гласат:
„ II.8. ПРЕМЕР СО LiDAR МЕТОД
Одредување надморски височини
Член 72-а
(1) За одредување на надморски височини на детални точки, може да се користат и
податоци од LiDAR снимање, доколку снимањето е извршено со параметри кои
овозможуваат одредување на надморските височини на деталните точки, со точност не
помала од 10 см.
(2) Во случај од став (1) на овој член, информациите за параметрите со кои е извршено
LiDAR снимањето и точноста на LiDAR податоците, треба да се содржани во техничкиот
извештај во геодетскиот елаборат од премерот.
(3) Во случај кога се користат LiDAR податоци за одредување на надморски височини
на детални точки, истите задолжително треба да се исконтролираат со теренски мерења
заради потврдување на точноста на LiDAR податоците .
(4) Контролните теренски мерења од ставот (3) на овој член, се составен дел на
геодетскиот елаборат.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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