Службен весник на РСМ, бр. 69 од 29.3.2021 година

20210691041
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 90 став (2) 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
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ
Член 1
Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17, 41/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 48/19,183/2019 и 265/20), во
членот 4, во ставот (1), по алинеја 9 , сврзникот „и“ се брише и се додава нова алинеја 10
која гласи:
„-спојување на соседни катастарски парцели на ист носител на право на сопственост со
иста култура и класа , и“.
Член 2
По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:
„Член 8-а
При изготвување на геодетските елаборати за предбележување на градба кога истата
се гради на повеќе катастарски парцели, податоците за градбата превземени од детален
урбанистички план/урбанистичко-планска документација, се преклопуваат со
катастарскиот план и се прикажуваат на скицата за споредување. Површината на градбата
се пресметува за секоја катастарска парцела поединечно и се прикажува во техничкиот
извештај на геодетскиот елаборат, во кој се наведува и бројот на катастарската парцела на
која што градбата зафаќа најголем дел . “
Член 3
Во членот 9 ставот (5) се менува и гласи:
„(5)Графичките податоци од став (2) на овој член, кои се однесуваат на катастарските
парцели, зградите и на инфраструктурните објекти, се изготвуваат во „⃰.xml/ ⃰.gml‟“ формат
со лиценциран софтвер, сопственост на Агенцијата (МАКЕДИТ), а кој е во функција на
изготвување на дигиталните геодетски елаборати, со структура која е компатибилна за
импортирање на графичките и описните податоци од дигиталниот геодетски елаборат во
базата на податоци во електронскиот катастар.
Во ставот (8) од овој член , зборовите „со софтверската платформа која е во примена,
заради нивно импортирање во базата на електронскиот катастар,“ се бришат.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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