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20191832886
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 116 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ брoj 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
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ И ЗА ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ
ГЕОДЕТИ
Член 1
Во Правилникот за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети
(“Службен весник на Република Македонија” брoj 95/15) во членот 1 по зборот:
„потврдување“ се додава зборот: „мирување,“.
Член 2
Во членот 7 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој член со одлука ја определува
Управниот одбор на Агенцијата.
Член 3
По членот 7 се додава нова глава II-а, 8 нови наслови и 8 нови члена 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 7д, 7-ѓ, 7-е и 7-ж, кои гласат:
„II-а. МИРУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА
ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ
Барање за ставање во мирување
Член 7-а
(1) Овластениот геодет лично или преку полномошник до Агенцијата може да поднесе
барање за ставање во мирување на овластувањето за овластен геодет во случај кога од
оправдани причини не може да го продолжи овластувањето или од оправдани причини не
можел да посетува континуирана обука, кон кое се прилага доказ за платен надоместок.
(2) Како оправдани причини од ставот (1) на овој член се сметаат: здравствени
причини, привремен престој во странство, стручно усовршување, издржување на
казна/изречена воспитна/заштитна мерка за период пократок од шест месеци,
отслужување на воен рок/вршење на цивилна служба со надомест, притвор,
избирање/именување на државна или јавна функција и неплатено отсуство.
(3) Висината на надоместокот од став (1) на овој член со одлука ја определува
Управниот одбор на Агенцијата во зависност од направените трошоци, за кои ќе се
изготви методологија.
(4) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во прилог број
5 кој е составен дел на овој правилник.
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Решение за ставање во мирување
Член 7-б
(1) По барањето за ставање во мирување на овластувањето за овластен геодет,
директорот на Агенцијата донесува решение со кое се става во мирување овластувањето
за овластен геодет.
(2) Решението од ставот (1) на овој член, се запишува во Именикот на овластени
геодети што се води во Агенцијата, а Агенцијата е должна за промената во Именикот,
веднаш да ја извести Комората.
Рок за мирување
Член 7-в
(1) Со ставање на овластувањето во мирување, на овластениот геодет му мируваат сите
права и обврски кои произлегуваат од овластувањето.
(2) Мирувањето на овластувањето може да трае најмногу до пет години.
Барање за престанок на мирување
Член 7-г
(1) За престанок на мирувањето на овластувањето за овластен геодет, овластениот
геодет лично или преку полномошник, до Агенцијата поднесува барање за престанок на
мирување и за организирање на обука од областа на геодетските работи, најдоцна три
месеци пред истекот на рокот на мирувањето, кон кое прилага доказ за платен надоместок.
(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој член со одлука ја определува
Управниот одбор на Агенцијата.
(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во прилог број
6 кој е составен дел на овој правилник.
Обука
Член 7-д
(1) По приемот на барањето за престанок на мирување, Агенцијата го известува
овластениот геодет за времето и местото на одржувањето на обуката.
(2) Обуката се организира во рок не подолг од два месеци од приемот на барањето од
став (1) на овој член.
(3) За извршената обука од став (2) на овој член, Агенцијата на овластениот геодет му
издава сертификат.
Решение за престанок на мирување
Член 7-ѓ
(1) По издавање на сертификатот од членот 7-д став (3) на овој правилник, Агенцијата
донесува решение за престанок на мирување за овластен геодет.
(2) Решението се запишува во Именикот на овластени геодети што се води во
Агенцијата.
(3) За извршената промена во Именикот, Агенцијата веднаш ја известува Комората на
трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.
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(4) Доколку не се исполнети условите за престанок на мирувањето за овластен геодет
Агенцијата со решение го одбива барањето за престанок на мирувањето за овластен
геодет.
(5) Решението од став (4) на овој член е конечно и извршно и против истото е
дозволена тужба пред управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
Одземање на овластување при не поднесено барање за престанок на мирување
Член 7-е
(1) Доколку во предвидениот рок од членот 7д став (1), овластениот геодет не поднесе
барање за престанок на мирување за овластен геодет, Агенцијата со решение го одзема
овластувањето.
(2) Агенцијата со решение го одзема овластувањето за овластен геодет и во случај
кога на овластениот геодет со решение му е одбиено барањето за престанок на мирување.
(3) Решението од став (1) и став (2) на овој член е конечно и извршно и против истото е
дозволена тужба пред управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот.
Донесување решение
Член 7-ж
Решението за ставање во мирување, Решението за престанок на мирување и Решението
за одбивање на барањето за престанок на мирување за овластен геодет го донесува
директорот на Агенцијата на предлог на комисијата од член 4 став 3 на Правилникот.“
Член 4
Во членот 10 по зборовите „престанок“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„ставање во мирување и престанок на мирување за овластен геодет“.
Член 5
(1) Во членот 11 став (2) по зборовите: „број и датум на решението за потврдување на
овластување за овластен геодет“ се додаваат зборовите: „број и датум на решението за
ставање во мирување, број и датум на решение за престанок на мирување,“.
(2) Прилогот број 4 се заменува со нов прилог.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр.0102-11530/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р Ирма Мандева, с.р.
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