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20182203950
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 231 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015,
61/2016, 172/2016 и 64/2018), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ГРАФИЧКИОТ
РЕГИСТАР ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој правилник се пропишува формата и начинот на водење на Графичкиот
регистар за улици и куќни броеви (во понатамошниот текст: „Регистарот“).
(2) Регистарот од став (1) на овој член го води Агенцијата за катастар на недвижности
(во понатамошниот текст: „Агенцијата“).
Дефиниции
Член 2
Поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:
„Графички регистар за улици и куќни броеви“ е единствен регистар во кој се
содржани просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви.
„Куќен број“ е арапски број или арапски број со голема кирилична буква, со кој е
нумериран влезот на објектот.
„Објект“ е станбен, деловен или друг вид на објект, на кој се доделува куќен број.
„Улица“ е сообраќајница во населено место која може да биде сочинета од коловоз,
тротоари, велосипедски патеки и разделни острови, како и уличен крак подолг од 100
метри со една раскрсница кој се приклучува на друга улица.
„Единствен идентификатор за улица“ е број со кој еднозначно е утврдена улицaта во
Графичкиот регистар за улици и куќни броеви.
„Единствен идентификатор на куќен број“ е број со кој еднозначно е утврден
куќниот број во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви
„Специјален објект“ е објект од јавен карактер, заради чија специфика на куќниот
број се додава дополнителен описен податок (комплекс здравствени објекти, комплекс
образовни објекти, комплекс спортски објекти, надпатник, плоштад, подпатник,
технолошко индустриски зони, трговски центар, останато).
II.ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ
Форма на Регистарот
Член 3
Регистарот се води во електронска форма како дел од геодетско-катастарскиот
информационен систем (во понатамошниот текст: „ГКИС“).
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Содржина на графичкиот регистар за улици и куќни броеви
Член 4
Графичкиот регистар за улици и куќни броеви содржи просторни и описни податоци за
улиците и куќните броеви, како и просторни податоци за линијата на опфат врз основа на
која се определува припадноста на куќниот број спрема улицата.
Единствен идентификатор за улици и куќни броеви
Член 5
Во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, улиците и куќните броеви се
означуваат со единствен идентификатор.
Член 6
(1) Просторните податоци за улиците се координати на карактеристични точки кои
формираат линија со која се дефинира местоположбата на улицата.
(2) Просторните податоци за куќните броеви се координати на точка со која се
дефинира местоположбата на објектот за кој се определува куќен број.
(3) Координатната точка од ставот (2) на овој член, се врзува за местоположбата на
влезот на објектот.
(4) Просторните податоци за линијата на територијален опфат се координати врз основа
на кои се одредуваат куќните броеви кои припаѓаат на улицата и овозможуваат нивен
визуелен графички приказ.
Член 7
(1) Описниот податок за улица е составен од име на улица и нејзин број кој го содржи
матичниот број превземен од базата на податоци од Централен Регистар на Република
Македонија и автоматски доделен број од електронскиот систем.
(2) Описните податоци за куќните броеви го содржат куќниот број.
(3) Описните и просторните податоци од овој член се поврзани со податоците за
единиците на локалната самоуправа и населените места од Регистарот за просторни
единици.
Содржина на сетот на податоци за улици во Регистарот
Член 8
Сетот на податоци за улиците во Регистарот содржи:
- единствен идентификатор за улица;
- матичен број на улица;
- име на улица;
- технички број;
- матичен број и име на населено место;
- геометрија; и
- историјат.
Содржина на сетот на податоци за куќен број во Регистарот
Член 9
Сетот на податоци за куќните броеви во Регистарот содржи:
- единствен идентификатор на куќен број;
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- куќен број;
- додаток на куќен број;
- матичен број на специјален објект;
- име на специјален објект;
- идентификатор и име на улица;
- матичен број на улица;
- матичен број и име на населено место;
- геометрија и
- историјат.
Основни геометриски елементи за улици и куќни броеви
Член 10
(1) Линија е основниот геометриски елемент преку кој се дефинира содржината на
сетот на податоците за улиците од членот 8 на овој правилник.
(2) Линијата од став (1) на овој член е организирана како геометриска фигура и е
претставена во база на податоци со алгоритамски изградени тополошки структури.
(3) Точка е основниот геометриски елемент преку кој се дефинира содржината на сетот
на податоците за куќни броеви од членот 9 на овој правилник.
(4) Точката од став (3) на овој член е организирана како геометриска фигура и е
претставена во база на податоци со алгоритамски изградени тополошки структури.
Формат на податоците во Регистарот
Член 11
(1) Во Регистарот се внесуваат следните податоци за улици:
- полилинии кои се изготвени дводимензионално (2Д) во векторски формат (gml/xml,
shp)
(2) Во Регистарот се внесуваат следните податоци за куќни броеви:
- точки кои се изготвени дводимензионално (2Д) во векторски формат (gml/xml, shp)
Визуелен графички приказ на податоците
од Регистарот
Член 12
За визуелен графички приказ на улиците и куќните броеви во Регистарот, се користат
следните симболи:
- Улица - полна линија во сива боја, дебелина 1.0 мм;
- Куќен број - точка во сина боја, полн круг, радиус 2.0 мм.
III. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ
Член 13
Графичкиот регистар за улици и куќни броеви се воспоставува поединечно по населено
место.
Член 14
(1) Во функција на воспоставување на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви,
се прибираат описни и просторни податоци за улици и куќни броеви.
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(2) Описните податоци за улици и куќни броеви од ставот (1) на овој член, Агенцијата
по службена должност ги презема од Регистарот за имиња на улици и куќни броеви што се
води при Централниот регистар на Република Македонија.
(3) Просторните податоци за улици и куќни броеви од ставот (1) на овој член,
Агенцијата ги прибира од терен.
(4) При теренското прибирање на податоците за улици и куќни броеви, се врши и
ажурирање на описните податоци од ставот (2) на овој член.
IV. ПРИБИРАЊЕ НА ПРОСТОРНИ И ОПИСНИ
ПОДАТОЦИ ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ
Цел на теренското прибирање на податоци
Член 15
Цел на теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви е прибирање на
просторни и описни податоци во функција на востановување и одржување на графичкиот
регистар на улици и куќни броеви.
Вршење теренско прибирање на податоци
Член 16
(1) Теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви се врши во функција
на воспоставување и одржување на Регистарот.
(2) Теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви во функција на
воспоставување на Регистарот е во надлежност на Агенцијата.
(3) Теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви во функција на
одржување на Регистарот е во надлежност на единиците за локална самоуправа и град
Скопје.
(4) Врз основа на теренски прибраните податоци од став (3) од овој член се изготвува
геодетски елаборат.
Прибирање на описни податоци за улици и куќни броеви
Член 17
При теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви се прибираат и
описни податоци за:
- улиците (име на улицата и податок за постоење на табла со име на улицата во рамки
на населеното место)
- куќните броеви (куќен број, додаток на куќниот број, податок за постоење на табла за
куќниот број, број на влез, вкупен број на катови, вид на кат, податок за кат, број на стан
по кат, податок за постоење на табличка со број на стан, намена на објектот, статус, име и
вид на специјален објект, година на градба, материјал на градба, фотографии, тип на
станбена единица).
Теренско прибирање на просторни податоци за улици
Член 18
(1) Теренското прибирање на просторните податоци за улици се врши на начин што се
премерува т.е. одредува почетокот и крајот на улицата во рамки на населеното место и
сите карактеристични точки кои ја одредуваат осовината на улицата. Осовината на
улицата преставува средишната линија на улицата.
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(2) Осовината на улицата се прикажува со геометрија полилинија.
(3) При теренското прибирање на просторните податоци за улиците, се прибираат
просторни податоци и за сите краци на улиците.
Теренско прибирање на просторни податоци
за куќни броеви
Член 19
(1) Теренското прибирање на просторните податоци за куќни броеви се врши на начин
што се одредуваат координати на точка за секој влез на објектот, со припадност на
полигонот на објектот и припадност кон улицата.
(2) Куќниот број се прикажува со геометрија точка.
(3) Во објекти со повеќе влезови се собираат податоци само за главни влезови кои се
носители на адресен податок.
Методи за прибирање на просторни податоци за улици и куќни броеви
Член 20
(1) Теренското прибирање на просторните податоци за улици и куќни броеви по
правило се врши со една од нумерички методи за премер, опишани во Правилникот за
премер на недвижностите.
(2) Теренски прибраните просторни податоци треба да се со положбена точност не
помала од + 1м.
(3) Податоците се доставуваат во државен координатен систем.
Контрола на квалитетот на податоците
Член 21
(1) Агенцијата врши контрола на квалитет и потврда на квалитет на теренски
прибраните податоци од член 17 на овој Правилник .
(2) Контролата на квалитетот на теренски прибраните податоци за улици и куќни
броеви опфаќа:
- атрибутна контрола
- тополошка контрола.
(3) Контролата на квалитетот на теренски прибраните податоци се врши во итеративен
процес се додека не се отстранат утврдените недостатоци, со исклучок на недостатоците
во описните податоци кои се во надлежност на единиците на локална самоуправа и градот
Скопје.
(4) По извршената контрола од став (3) на овој член, се изготвува извештај кој
претставува основа за внесување на податоците во Регистарот.
Атрибутна контрола на квалитетот на податоците
Член 22
(1) Атрибутната контрола на податоците за улиците и куќните броеви се врши пред
нивно внесување во базата на податоци на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви.
(2) При атрибутната контрола на податоците се утврдува дали во сетовите на податоци
за улици и куќни броеви:
- постои матичен број за улицата превземен од Регистарот за имиња на улици и куќни
броеви, што се води при Централниот Регистар на Република Македонија;
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- матичниот број на улицата постои во официјалниот шифрарник за улици превземен од
Регистарот за имиња на улици и куќни броеви, што се води при Централниот Регистар на
Република Македонија;
- постои матичен број и име на населено место во Регистарот на просторни единици;
- името на улицата постои во официјалниот шифрарник за улици превземен од
Регистарот за имиња на улици и куќни броеви, што се води при Централниот Регистар на
Република Македонија;
- две или повеќе улици во едно населено место имаат исто име;
- постои податок за куќен број, дали истиот е број и е поголем од 0;
- куќниот број има припадност кон одредена улица или населено место.
Тополошка контрола на квалитетот на просторните податоци
Член 23
(1) Тополошката контрола на просторните податоци за улиците и куќните броеви се
врши пред нивно внесување во базата на податоци на Графичкиот регистар за улици и
куќни броеви.
(2) При тополошката контрола на просторните податоци се утврдува дали:
- просторните податоци се во Државен координатен систем;
- куќниот број е означен само со една точка;
- точките со кои се определуваат куќните броеви не се преклопуваат;
- точките со кои се определуваат куќните броеви влегуваат во габаритот на објектот;
- една улица поминува само во едно населено место, со исклучок на улиците кои
претставуваат граница помеѓу две населени места;
- улиците се пресекуваат меѓу себе во една точка;
- постои улица со тип на геометрија која не е полилинија и
- е дефиниран почетокот и крајот на улицата.
Член 24
По извршената контрола од член 21, став (3) на овој правилник и извршениот внес на
податоците во базата на податоци на електронскиот катастар, се смета дека е воспоставен
графичкиот регистар за улици и куќни броеви за населено место, за што се известува
надлежната општина.
Одржување на податоците во Регистарот
Член 25
Одржувањето на Регистарот опфаќа:
- промени на просторни и описни податоци за улици и куќни броеви и
- исправка на грешки.
Член 26
(1) Промени на податоците за улици и куќни броеви се вршат при:
- именување на новоизградена улица,
- промена на име на улица,
- укинување на улица,
- припојување на една или повеќе улици,
- издвојување на една или повеќе улици,
- поделба на улица,
- спојување на една или повеќе улици,
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- припојување на дел од улица,
- издвојување на дел од улица,
- промена на припадност на населено место,
- додавање на нов куќен број,
- промена на просторен податок за куќен број,
- промена на описен податок за куќен број,
- бришење на куќен број,
- промена на припадност кон улица, и
- промена на припадност кон населено место.
(2) Промените од ставот (1) на овој член, во зависност од видот на промената се вршат
со или без геодетски елаборат.
Член 27
(1) Одржувањето на податоците во Регистарот се врши врз основа на доставени
податоци за извршени промени од страна на општините, Градот Скопје и Централниот
регистар на Република Македонија.
(2) Единиците на локалната самоуправа во рок од пет работни дена, исправата за
правен основ со која настанала промена на податоците за улиците и куќните броеви, а
зависно од видот на промената и геодетски елаборат, во електронска форма ја доставуваат
до Агенцијата.
(3) Централниот регистар на Република Македонија до Агенцијата во електронска
форма доставува податоци за извршените промени во Регистарот за имиња на улици и
куќни броеви, во рок од пет работни дена од настанатата промена.
(4) Врз основа на доставените исправи за правен основ, Агенцијата врши промени во
Графичкиот регистар за улици и куќни броеви во рок од 30 дена од приемот на
податоците.
Член 28
(1) При одржување на Регистарот како дел од ГКИС, се отстрануваат грешките
направени при теренското прибирање/одржување на податоците за улици и/или куќни
броеви од Регистарот.
(2) Како грешки направени при теренското прибирање/одржување на податоците за
улици и/или куќни броеви, се сметаат грешките кои настанале како резултат на грешки
при одредување на местоположбата на улицата и/или куќниот број, името на улицата,
куќниот број и додатокот на куќниот број.
(3) Отстранувањето на грешката од овој член ќе се врши по службена должност и по
барање на општините, Градот Скопје и Централниот Регистар на Република Македонија.
(4) Отстранувањето на грешката по службена должност, се врши врз основа на службен
наод изготвен од страна на овластено лице од Агенцијата.
(5) Доколку барањето за отстранување на грешка е поднесено од страна на општините,
Градот Скопје и Централниот регистар на Република Македонија, за отстранетата грешка
во регистарот се известува подносителот.
V. ВИД, ФОРМА И СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ ЗА УЛИЦИ И
КУЌНИ БРОЕВИ
Член 29
При извршување на геодетските работи и изготвување на геодетските елаборати,
зависно од видот на геодетскиот елаборат можат да се користат следните податоци:
- графички приказ и координати на точките кои ја определуваат улицата и куќниот
број;
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- координати на точки од геодетската основа;
- параметри за трансформација на координати од глобален во државен координатен
систем;
- одлука за определување на име на улица;
- одлука за давање на согласностa од Владата на Република Македонија на листата на
имиња на улици;
- оригинални податоци од извршените теренски мерења;
- уверение за точна адреса;
- урбанистичко-планска докуметација;
- други податоци.
Член 30
За геодетските елаборати за улици куќни броеви, за чие изготвување е потребно да се
спроведат теренски мерења, во зависност од видот на геодетскиот елаборат се извршуваат
следните работи:
- прибирање на податоци за улици и куќни броеви наведени во член 17 на овој
правилник;
- изготвување теренска скица на премерување на улицата и /или куќниот број, со
нанесена новопредложена состојба;
- координати на премерените улици и куќни броеви;
- споредување на податоците прибрани со премерот со податоците од Регистарот.
Член 31
(1) Геодетските елаборати за улици и куќни броеви се изготвуваат во електронска и
писмена форма.
(2) Геодетскиот елаборат во електронска форма се изготвува во еден документ во „pdf”
формат и се потпишува со дигитален сертификат издаден од овластен издавач од страна
на овластениот геодет регистриран како трговец поединец овластен геодет, односно
вработен во трговско друштво за геодетски работи/подружница. Геодетскиот елаборат во
прилог ги содржи и графичките податоци во соодветен формат.
(3) Овластениот геодет регистриран како трговец поединец овластен геодет, односно
вработен во трговско друштво за геодетски работи/подружница своерачно ја потпишува
насловната страница на геодетскиот елаборат изготвен во писмена форма и на истата
става печат.
(4) Геодетскиот елаборат изготвен во писмена форма се прошива со емственик (конец
во жолто-црвена боја) и краевите на конецот се лепат на првата страница со хартиена бела
леплива лента, и на лентата на двете страни се става печат од изготвувачот на геодетскиот
елаборат.
(5) Графичките податоци од став (2) на овој член кои се однесуваат на улиците и
куќните броеви се изготвуваат во „⃰.xml/ ⃰.gml‟“ формат.
Член 32
Во зависност од намената и начинот на изготвување, геодетските елаборати за улици и
куќни броеви можат да содржат:
- насловна страница со податоци за видот на геодетскиот елаборат, заверка/одобрување
и податоци за изготвувачот;
- страница со содржина на геодетскиот елаборат;
- технички извештај;
- теренска скица на премерување на улицата и/или куќниот број, со нанесена
новопредложена состојба;
- список на координати на детални точки за улици и/или куќни броеви;
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- предлог на нова состојба;
- податоци користени при изготвувањето на геодетскиот елаборат содржани во член 29
од овој правилник;
- урбанистичко-планска докуметација;
- други податоци.
Член 33
(1) Формата и содржината на насловната страница од член 32, алинеја 1 на овој
правилник, со податоци за видот на геодетскиот елаборат, заверка/одобрување и податоци
за изготвувачот изготвени од трговец поединец овластен геодет, односно трговско
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 1 кој е составен дел на
овој правилник.
(2) Формата и содржината на страницата, со содржина на геодетскиот елаборат од член
32, алинеја 2 на овој правилник изготвени од трговец поединец овластен геодет, односно
трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 2 кој е
составен дел на овој правилник.
(3) Формата и содржината на техничкиот извештај од член 32, алинеја 3 на овој
правилник изготвени од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за
геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 3 кој е составен дел на овој
правилник.
(4) Формата и содржината на теренската скица на премерување на улица и куќен број,
со нанесена новопредложена состојба од член 32, алинеја 4 на овој правилник од трговец
поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се
дадени во прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник.
(5) Формата и содржината на предлогот на нова состојба од член 32, алинеја 6 на овој
правилник од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски
работи/подружница, се дадени во прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.
Видови на геодетски елаборати
Член 34
(1) Геодетскиот елаборат за улици и куќни броеви од член 31 став (1) на овој правилник
се доставува во случај на:
- именување на новоизградена улица
- укинување на улица,
- припојување на една или повеќе улици,
- издвојување на една или повеќе улици,
- поделба на улица,
- спојување на една или повеќе улици,
- припојување на дел од улица,
- издвојување на дел од улица,
- промена на припадност на населено место,
- додавање на нов куќен број,
- промена на просторен податок за куќен број,
- бришење на куќен број,
- промена на припадност кон улица, и
- промена на припадност кон населено место
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Заверка на геодетски елаборати
Член 35
(1) Геодетските елаборати доставени во прилог на барањето се заверуваат од страна на
стручно лице од геодетска насока при Агенцијата, откако ќе се утврди дека при нивната
изработка се користени податоци од Геодетско катастарскиот информационен систем (во
натамошниот текст: ГКИС).
(2) Геодетските елаборати се заверуваат на начин што во електронската база на
податоци се генерира електронски запис, односно известување потпишано со валиден
сертификат издаден од овластен издавач, со кое подносителот на геодетскиот елаборат се
известува дека е извршена/не е извршена заверка.
Список на промена
Член 36
(1) При секоја извршена промена која се однесува на податоците за улиците и/или
куќни броеви, се изготвува список на промени.
(2) Службеното лице кое ја спроведува промената, истата ја потпишува со валиден
сертификат издаден од овластен издавач.
(3) За секое внесување на податоци/промена од став (1) на овој член, во електронската
база на податоци се регистрира дата и час кога е извршена промената, број на предметот
по кој е извршена промената, како и лицето кое ја извршило промената.
(4) За сите внесени податоци/промени, на крајот на календарската година се формира
книга на список на промени во електронска форма, која се печати во писмена форма.
(5) Формата и содржината на списокот на промена од став (1) на овој член е дадена во
прилог број 6 кој е составен дел од овој правилник.
VI. ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ИЗДАВААТ
ОД РЕГИСТАРОТ
Начин на издавање податоци од Регистарот
Член 37
(1) Податоците од Регистарот, како дел од ГКИС се издаваат во писмена или во
електронска форма, по барање на заинтересираните субјекти.
(2) Во барањето од став (1) на овој член, заинтересираните субјекти ги наведуваат
податоците и формата во кои тие треба да се издадат.
(3) Кон барањето за издавање податоци од Регистарот се приложува доказ за платен
надоместок, освен во случаите од член 36, став (1) од Законот за катастар на недвижности.
(4) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член се дадени во прилог број
7, кој е составен дел на овој правилник.
Податоци кои се издаваат од Регистарот
Член 38
Од Регистарот се издаваат следните податоци:
- извод од Графички регистар за улици и куќни броеви;
- преклоп на податоци од Графички регистар за улици и куќни броеви со податоци од
катастар на недвижности;
- други податоци.
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Извод од Графички регистар за улици и куќни
броеви
Член 39
Изводот од член 38 алинеја 1 на овој правилник содржи графички и/или атрибутни
податоци за точна локација на улицата и/или куќниот број и се издава во
хартиена/електронска форма.
Преклоп на податоци од Графички регистар
за улици и куќни броеви со податоци од катастар на недвижности
Член 40
(1) Преклопот од член 38 алинеја 2 на овој правилник содржи графички и/или
атрибутни податоци за точна локација на улицата и/или куќниот број и податоци од
катастарот на недвижности и се издава во електронска/хартиена форма.
(2) Формата и содржината на изводот се дадени во прилог број 8 кој е составен дел на
овој правилник.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 41
Графичкиот регистар за улици и куќни броеви се воспоставува и води до создавање на
услови за воспоставување и водење на Адресен Регистар.
Член 42
До создавање на технички услови за применување на одредбите од членот 31, став (5)
на овој правилник, графичките податоци кои се однесуваат на улици и куќни броеви ќе се
изготвуваат во DXF формат.
Член 43
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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Претседател
на Управен одбор,
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