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-најмалку два драмски текста во театар, или
-сценарија за најмалку еден долгометражен филм
или за два долгометражни телевизиски филма или за
четири краткометражни филмови или за две одделни
аудиовизуелни дела, секое со најмалку седум епизоди,
или за најмалку едно друго аудиовизуелно дело што се
емитувало во две одделни сезони со најмалку седум
епизоди во сезона, или
-драмски текстови, односно сценарија за три различни дела од кои било од делата од алинеите 1 и 2 на
овој член, комбинирано.
Член 15
При утврдување на исполнувањето на критериумите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од
овој правилник, не се земаат предвид:
-рекламно аудиовизуелно дело, аудиовизуелна комерцијална комуникација, дневна драма (сапуница),
ситуациска комедија, телевизиско шоу и други телевизиски програми,
-активности од областа на информатичката технологија, софтверски и компјутерски услуги, и
-активности поврзани со развој и продукција на играчки и/или игри.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 16
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за утврдување на
критериумите за доделување месечни надоместоци од
средства од Буџетот на Република Македонија за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход на самостојните уметници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/17).
Член 17
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 53-12856/3
9 ноември 2021 година
Скопје

Министер за култура,
Ирена Стефоска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

3998.
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“
бр.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“ бр.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 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 48/19, 183/19, 265/20, 69/21 и 83/21), во
членот 24 став (1), алинејата 7 се менува и гласи „ГМгаражно место (на отворен простор)“.
Член 2
Во членот 28 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Посебните гаражни места во рамките на отворениот гаражен простор, се означуваат со посебни редни броеви согласно правните акти, се премеруваат во

рамките на обележаното гаражно место и секое од нив
се прикажува со засебна отворена површина. Секое
обележано гаражно место се означува со реден број за
објект во рамките на катастарската парцела и се исцртува на катастарскиот план. При премерот на гаражните места на отворен простор се прибираат податоци за
број на катастарска парцела, број на објект, намена на
објект (гаражно место-ГМ) и негова отворена површина. Земјиштето под отворениот гаражен простор не
смее да се дели како посебна катастарска парцела.“
Член 3
Во Правилникот за дополнување на Правилникот за
премер на недвижности („Службен весник на РМ“, бр.
195/2016) членот 2 се брише.
Член 4
Одредбите од овој правилник се применуваат и за
запишување на посебните гаражни места во рамките на
отворениот гаражен простор кои не биле запишани до
стапување во примена на овој правилник, а по претходно поднесена пријава од овластен подносител.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0101-15410/1
Управен одбор
2 ноември 2021 година
Претседател,
Никола Оџаклиевски, с.р.
Скопје
__________
3999.
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“
број бр.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“ бр.124/19), Управниот одбор на Агенцијата
за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ,
ФОРМАТА
И
СОДРЖИНАТА
НА
БАРАЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/СПРОВЕДУВАЊЕ
ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НАЕДВИЖНОСТИТЕ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, КАКО И ЗА
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ
КОИ СЕ ИЗДАВААТ НА ОБРАСЦИ ОД КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето/потврдата за изземање на службено лице, формата и
содржината на барањето/потврдата за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижностите, начинот на издавање, како и за
формата и содржината на податоците кои се издаваат на
обрасци од катастарот на недвижности („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 144/2013 и бр. 64/2014),
Прилогот број 13 се заменуваат со нов Прилог број 13 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0101-15407/1
2 ноември 2021 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Никола Оџаклиески, с.р.
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