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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 72 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011 и 51/2011), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПРЕМЕР И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
Член 1
Во Правилникот на премер и обработка на податоците од премерот („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 28/2011), во член 11 по ставот (3) се додава нов став (4) кој
гласи:
„(4) На начин пропишан во ставот (2) на овој член се врши и премер на основата
поставенa на површината на земјата на која се наоѓаат столбните трафостаници.“
Ставот (4) станува став (5).
Член 2
Во член 19 став (1) алинеја 6 зборовите : „на посебниот дел од зградата“ се бришат.
По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4) кои гласат:
„(3) За столбните трафостаници поставени на површината на земјата, како и за браните
со акумулации, неможат да се приберат податоци за внатрешна површина, односно
волумен (зафатнина), заради што за истите се прибираат само податоците од став (1)
алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој член.
(4) Прибраните просторни и описни податоци се внесуваат во лист А и лист В од
пописниот лист/предлогот на новата состојба како составен дел на геодетскиот елаборат
од премерот и истите се предмет на запишување во катастарот на недвижностите, под
услови и на начин пропишани со Законот за катастар на недвижности.“
Член 3
Во членот 20 во насловот : „Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори“по
точката : „Д3 - спорт и рекреација“се додаваат четири алинеи кои гласат:
„ - Д3 сд1-стадион, градба од прва категорија
- Д3 сд2 - стадион, градба од втора категорија
- Д3 сс1- спортска сала, градба од прва категорија
- Д3 сс2- спортска сала, градба од втора категорија“.
Во насловот : „Инфраструктура“ по точката : „ Е2 - комунална супраструктура“ се
додаваат три алинеи кои гласат:
„ - Е2 тс2 - трафостаница, градба од втора категорија
- Е2 ст2 - столбна трафостаница, градба од втора категорија
- Е2 бр - брана со акумулација, градба од прва категорија “.
По точката : „ Е3- некомпатибилна инфраструктура“ се додаваат две алинеи кои гласат:
„ - Е3 тс1 - трафостаница, градба од прва категорија
- Е3 ст1 - столбна трафостаница, градба од прва категорија“.
Член 4
Во членот 21 по точката : „ДП- деловна просторија“ се додаваат две нови точки кои
гласат:
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„ТС1-трафостаница, градба од прва категорија, како посебен дел од зграда
ТС2- трафостаница, градба од втора категорија, како посебен дел од зграда
ТР-трибина“.
Член 5
Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) При премерот на стадионите, се прибираат и податоци за трибините, од кои
податоци се пресметува хоризонталната проекција на трибината, која претставува
внатрешна површина на трибината.“
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) При премерувањето од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се прибираат и податоци
од правниот основ кој се однесува на недвижностите предмет на премерот.“
Член 6
Во одржување на катастарот на недвижностите, по извршената конверзија на
податоците од постојниот во новиот електронски систем, по пријава на странка ќе се
изврши промена со која ќе се изврши усогласување на запишаните податоци за шифрите и
називите на катастарските култури на земјиштето и намените на зградите, посебните
делови од згради и другите објекти, согласно одредбите од овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 3, 4, 5 и 6 ќе се применуваат
по создавањето на технички услови за внесување на промените во електронската база на
податоци.
Бр. 01-4940/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.
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