ТАРИФНИК ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД
ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ
( „Службен весник на „Република Македонија“ бр.116/14, 1/2015, 42/2016, 179/2017 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.295/2020)
-интерен пречистен текстЧлен 1
Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за користење и увид на податоците од
Геодетско-катастарскиот информационен систем.
Член 2
За користење на податоци за точките од геодетските референтни мрежи во хартиена форма се
наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид на податоци
Координати (X, Y)
Надморска височина (h)
Координати и надморска височина
Опис на положба заедно со координати и надморска
височина
Опис на положба заедно со надморска височина
забрзување на силата на земјината тежа за точка од
основната гравиметриска мрежа
забрзување на силата на земјината тежа за детална
гравиметриска точка
опис на положбата со податок за забрзување на силата на
земјината тежа, за точка од основната гравиметриска
мрежа
опис на положбата со податок за забрзување на силата на
земјината тежа, за детална гравиметриска точка

Единица мерка
1 точка
1 точка или
1 репер
1 точка

Висина на
надоместок
во денари
67
34
101

1 точка

121

1 репер

73

1 точка

500

1 точка

100

1 точка

600

1 точка

150

Член 3
За користење на податоци за точките од геодетските референтни мрежи во електронска форма
се наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1
2
3
4
5
6
7

Вид на податоци
Координати (X, Y)
Надморска височина (h)
Координати и надморска височина
Опис на положба заедно со координати и надморска
височина
опис на положба заедно со надморска височина
забрзување на силата на земјината тежа за точка од
основната гравиметриска мрежа
забрзување на силата на земјината тежа за детална

Единица мерка
1 точка
1 точка или
1 репер
1 точка

Висина на
надоместок
во денари
66
33
99

1 точка

114

1 репер
1 точка

57
490

1 точка

90

8

9

гравиметриска точка
опис на положбата со податок за забрзување на силата на
земјината тежа, за точка од основната гравиметриска
мрежа
опис на положбата со податок за забрзување на силата на
земјината тежа, за детална гравиметриска точка

1 точка

590

1 точка

140

Член 4
За користење на податоци прибрани со премерот на недвижностите во хартиена форма се
наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1

2
3
4

Вид на податоци
фотокопија од скица на премерување на внатрешна
површина на зграда, посебен и заеднички дел од
зграда или друг објект
фотокопија од скица на премерување на внатрешна
површина на зграда, посебен и заеднички дел од
зграда или друг објект
Фотокопија од скица на премерување на
катастарска парцела
Фотокопија од скица на премерување на
катастарска парцела

5

Фотокопија од фотоскица

6

Фотокопија од фотоскица

7
8

Фотокопија од записникот за детално снимање
(ортогонално или тахиметриско снимање)
Фотокопија од записникот за детално снимање
(ортогонално или тахиметриско снимање)

9

Координати (X, Y) за детална точка

10
11

Единица мерка

Висина на
надоместок
во денари

лист
А4 формат

100

лист
А3 формат

200

лист
А4 формат
лист
А3 формат
лист
А4 формат
лист
А3 формат
страница А4
формат
страница А3
формат

80
160
80
160
80
160

по детална точка

15

Фотокопија од скица за дополнителен премер за
една катастарска парцела

страница А4
формат

80

Фотокопија од скица за дополнителен премер за
една катастарска парцела

страница А3
формат

160

Член 5
За користење на податоци прибрани со премерот на недвижностите во електронска форма се
наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1

2
3
4

Вид на податоци
скенирана скица на премерување на внатрешна
површина на зграда, посебен и заеднички дел од
зграда или друг објект на ЦД
скенирана скица на премерување на внатрешна
површина на зграда, посебен и заеднички дел од
зграда или друг објект на ЦД
скенирана скица на премерување на катастарска
парцела на ЦД
скенирана скица на премерување на катастарска

Единица мерка

Висина на
надоместок
во денари

лист А4 формат

90

лист А3 формат

180

лист А4 формат

90

лист А3 формат

180

парцела на ЦД
скенирана фотоскица на ЦД
скенирана фотоскица на ЦД
скениран записник за детално снимање
(ортогонално или тахиметриско снимање)
скениран записник за детално снимање
(ортогонално или тахиметриско снимање)

лист А4 формат
лист А3 формат
страница
А4 формат
страница
А3 формат

90
180

9

Координати (X, Y) за детална точка

по детална точка

12

10

скенирана скица за дополнителен премер за една
катастарска парцела

страница А4
формат

90

11

скенирана скица за дополнителен премер за една
катастарска парцела

страница А3
формат

180

5
6
7
8

90
180

Член 6
За користење на катастарски планови во хартиена форма се наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид на податоци
фотокопија од работен оригинал во хартиена
форма во Р=1:500 (9.4 ха)
фотокопија од работен оригинал во хартиена
форма во Р=1:1000 (37.5 ха)
фотокопија од работен оригинал во хартиена
форма во Р=1:2500 (337.5 ха)
фотокопија од работен оригинал во хартиена
форма во Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)
фотокопија од архивски оригинал во хартиена
форма во Р=1:500 (9.4 ха)
фотокопија од архивски оригинал во хартиена
форма во Р=1:1000 (37.5 ха)
фотокопија од архивски оригинал во хартиена
форма во Р=1:2500 (337.5 ха)
фотокопија од архивски оригинал во хартиена
форма во Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)
фотокопија од дел од работен или архивски
оригинал во хартиена форма

Единица мерка

Висина на
надоместок
во денари

лист А0 формат

500

лист А0 формат

800

лист А0 формат

1200

лист А0 формат

1200

лист А0 формат

400

лист А0 формат

600

лист А0 формат

900

лист А0 формат

1000

Лист А4 формат

150

10

фотокопија од дел од работен или архивски
оригинал во хартиена форма

Лист А3 формат

300

11

фотокопија од вертикална претстава на
катастарски план во Р=1:500 (9.4 ха)

Лист А0 формат

400

12

фотокопија од вертикална претстава на
катастарски план во Р=1:1000 (37.5 ха)

Лист А0 формат

500

Лист А0 формат

600

Лист А0 формат

800

13
14

фотокопија од вертикална претстава на
катастарски план во Р=1:2500 (337.5 ха)
фотокопија од вертикална претстава на
катастарски план во Р=1:5000 и Р=1:10000 (над
675 ха)

Член 7
За користење на катастарски планови во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Реден
Број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вид на податоци
дел од работен или архивски оригинал
геореференциран во растерска форма на ЦД
дел од работен или архивски оригинал
геореференциран во растерска форма на ЦД
дел од работен или архивски оригинал
геореференциран во растерска форма на ЦД
работен оригинал, геореференциран во растерска
форма на ЦД во Р=1:500 (9.4 ха)
работен оригинал, геореференциран во растерска
форма на ЦД во Р=1:1000 (37.5 ха)
работен оригинал, геореференциран во растерска
форма на ЦД во Р=1:2500 (337.5 ха)
работен оригинал, геореференциран во растерска
форма на ЦД во Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675
ха)
архивски оригинал, геореференциран во
растерска форма на ЦД во Р=1:500 (9.4 ха)
архивски оригинал, геореференциран во
растерска форма на ЦД во Р=1:1000 (37.5 ха)
работен оригинал, геореференциран во растерска
форма на ЦД во Р=1:2500 (337.5 ха)
работен оригинал, геореференциран во растерска
форма на ЦД во Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675
ха)
дел од векторизиран катастарски план на ЦДсамо графика

Единица мерка

Висина на
надоместок
во денари

А4 формат

123

А3 формат

246

А2 формат

492

лист А0 формат

855

лист А0 формат

1462

лист А0 формат

2193

лист А0 формат

2631

лист А0 формат

692

лист А0 формат

1183

лист А0 формат

1774

лист А0 формат

2129

1 хектар

201

13

дел од векторизиран катастарски план на ЦДграфика и атрибутен дел

1 хектар

414

14

вертикална претстава на катастарскиот план,
геореференциран на ЦД во Р=1:500

А0 формат

568

15

вертикална претстава на катастарскиот план,
геореференциран на ЦД во Р=1:1000

А0 формат

756

16

вертикална претстава на катастарскиот план,
геореференциран на ЦД во Р=1:2500

А0 формат

1360

17

вертикална претстава на катастарскиот план,
геореференциран на ЦД во Р=1:5000

А0 формат

1360

Член 8
За користење на извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во
хартиена форма се наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1
2
3

Вид на податоци
извод од катастарски план
извод од катастарски план со координати од
дециметарска мрежа
извод од катастарски план со координати на

Единица мерка
една катастарска
парцела
една катастарска
парцела
една катастарска

Висина на
надоместок во
денари
183
183
183

детални точки од 1 до 15 детални точки

4

извод од катастарски план со координати на
детални точки од 16 до 50 точки

5

извод од катастарски план со координати на
детални точки од 51 до 100 точки

6

извод од катастарски план со координати на
детални точки над 100 точки

7

извод од катастарски план преклопен со
план на инфраструктурни објекти

8

извод од план на инфраструктурни објекти

9

извод од план на инфраструктурни објекти

10

извод од план на инфраструктурни објекти

11

извод од план на инфраструктурни објекти
преклопен со катастарски план со
координати на инфраструктурни објекти

12

извод од план на инфраструктурни објекти
преклопен со катастарски план

парцела + број на
детални точки
една катастарска
парцела + број на
детални точки
една катастарска
парцела + број на
детални точки
една катастарска
парцела + број на
детални точки

183 ден/извод +14
денари по детална
точка
183 ден/извод +13
денари по детална
точка
183 ден/извод +12
денари по детална
точка

по катастарска парцела

366

А4 формат со сите
типови на
инфраструктурни
објекти
А3 формат со сите
типови на
инфраструктурни
објекти
А0 формат со сите
типови на
инфраструктурни
објекти
А4 формат по
идентификационен
број на
инфраструктурен
објект
А3 формат по
идентификационен
број на
инфраструктурен
објект

439

878

1756

878

1756

Член 9
За користење на извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во
електронска форма се наплаќа надоместок за:
Реден
Број

Вид на податоци

1

извод од катастарски план со координати
на детални точки од 1 до 15 детални точки

2

извод од катастарски план со координати
на детални точки од 16 до 50 точки

3

извод од катастарски план со координати
на детални точки од 51 до 100 точки

4

извод од катастарски план со координати
на детални точки над 100 точки

Единица мерка
една катастарска
парцела + број на
детални точки
една катастарска
парцела + број на
детални точки
една катастарска
парцела + број на
детални точки
една катастарска
парцела + број на
детални точки

Висина на
надоместок во
денари
183
183 ден/извод +14
денари по детална
точка
183 ден/извод +13
денари по детална
точка
183 ден/извод +12
денари по детална
точка

5

6

7

извод од катастарски план преклопен со
план на инфраструктурни објекти со
координати на инфраструктурен објект
извод од катастарски план преклопен со
план на инфраструктурни објекти со
координати на инфраструктурен објект
векторски податоци од базата на
инфраструктурни објекти-графика и
атрибутен дел

по катастарска парцела
А0 формат по тип на
инфраструктурен
објект
По идентификационен
број на
инфраструктурен
објект

366

3513

183

Член 9-а
За користење на податоци од Графичкиот регистар за градежно земјиште во електронска
форма се наплаќа надоместок за:
Реден
Број

1

2
3
4
5
6
7
8

Вид на податоци
Извештај за извршено дигитално
преклопување на:
- Локална урбанистичко-планска
документација (ЛУПД)
- Државна урбанистичко-планска
документација (ДУПД)
- Урбанистичко планска документација
(УПД) за туристичко-развојна зона
- Урбанистичко планска документација
(УПД) за автокамп
- Урбанистичко планска документација
(УПД) за градби од посебен интерес
извод од Графички регистар за градежно
земјиште
извод од Графички регистар за градежно
земјиште преклопен со план на
инфраструктурни објекти
извод од Графички регистар за градежно
земјиште преклопен со катастарски план
извод од Графички регистар за градежно
земјиште преклопен со катастарски план
план и план на инфраструктурни објекти и
извод од Графички регистар за градежно
земјиште со атрибутни податоци
извод од Графички регистар за градежно
земјиште само графика
извод од Графички регистар за градежно
земјиште со графика и атрибутни
податоци

Единица мерка

Висина на
надоместок во
денари

1 плански опфат

1500

1 градежна парцела

183

1 градежна парцела

366

1 градежна парцела

366

1 градежна парцела

549

1 градежна парцела

549

1 хектар

201

1 хектар

414

Член 9-б
За користење на податоци од Графичкиот регистар за градежно земјиште во хартиена форма
се наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1

Вид на податоци
Извештај за извршено дигитално

Единица мерка
1 плански опфат

Висина на
надоместок во
денари
1500

2
3
4
5
6
7
8

преклопување на:
- Локална урбанистичко-планска
документација (ЛУПД)
- Државна урбанистичко-планска
документација (ДУПД)
- Урбанистичко планска документација
(УПД) за туристичко-развојна зона
- Урбанистичко планска документација
(УПД) за автокамп
- Урбанистичко планска документација
(УПД) за градби од посебен интерес
извод од Графички регистар за градежно
земјиште
извод од Графички регистар за градежно
земјиште преклопен со план на
инфраструктурни објекти
извод од Графички регистар за градежно
земјиште преклопен со катастарски план
извод од Графички регистар за градежно
земјиште преклопен со катастарски план
план и план на инфраструктурни објекти и
извод од Графички регистар за градежно
земјиште со атрибутни податоци
извод од Графички регистар за градежно
земјиште само графика
извод од Графички регистар за градежно
земјиште со графика и атрибутни
податоци

1 градежна парцела

183

1 градежна парцела

366

1 градежна парцела

366

1 градежна парцела

549

1 градежна парцела

549

1 хектар

201

1 хектар

414

Член 10
За користење и увид на податоците од катастарот на недвижности во хартиена форма се
наплаќа надоместок за:
Реден
Број

1

2

3

4
5

Вид на податоци
уверение за историски преглед на
извршени запишувања-за катастарска
парцела (од првиот премер во катастар на
земјиште до денот на издавање на
уверението)
уверение за историски преглед на
извршените запишувања-за згради,
посебни и заеднички делови од згради и
други објекти (од првиот премер на
недвижноста)
уверение дека лицето не е запишано како
носител на право во катастарот на
недвижностите, за територија на
Република Македонија
список на индикации за катастарски
парцели
список на индикации за катастарски
парцели низ кои поминува
инфраструктурен објект

Единица мерка

Висина на
надоместок во
денари

една катастарска
парцела

600

зграда/посебен
дел/заеднички
дел/друг објект

600

по барање за едно
(физичко/правно лице)

450

по катастарска парцела

50

по катастарска парцела

50

6

6-а

7

8

9

10

список на индикации за инфраструктурни
објекти кои поминуваат низ КП
список на индикации за згради, посебни
делови од згради и други објекти и за
правото на недвижноста
увид во податоците во збирката на
исправи од Геодетско-катастарскиот
информационен систем во писмена форма
увид во податоците од Геодетскокатастарскиот информационен систем во
писмена форма-еден катастарски план,
односно една топографска/тематска карта
копија на податоците содржани во
збирката исправи заверене од Агенцијата
за катастар на недвижности, со назнака
дека се верни на примерокот содржан во
збирката на исправи
увид во содржина на збирката исправи во
интабулациони книги

по инфраструктурен
објект за една
катастарска парцела

50

по 1 носител на
правото на недвижност

10

по имотен лист,
односно една збирка
исправи
еден катастарски план,
односно една
топографска/тематска
карта

180

180

една страница

30

еден предмет, односно
една збирка исправи

180

11

увид во содржина на збирката исправи во
книга за емства и прибелешки

еден предмет, односно
една збирка исправи

180

12

уверение за канцелариска идентификација

една катастарска
парцела

100

13

изјава за канцелариска идентификација

една катастарска
парцела

1000

14

имотен лист

еден имотен лист

180

15

имотен лист за инфраструктурни објекти

16

лист за предбележување на градба

17

лист за предбележување на
инфраструктурен објект

18

пописен лист со незапишани права

19

евидентен лист

20

евидентен лист за инфраструктурен објект

21

лист за времени објекти

21-а

податок за трансакции од Регистарот на
цени и закупнини

по имотен лист за
инфраструктурни
објекти
по лист за
предбележување на
градба
по лист за
предбележување на
инфраструктурен
објект
по пописен лист со
незапишани права
по евидентен лист
по евидентен лист за
инфраструктурни
објекти
по лист за времени
објекти
по трансакција

226

180

226

180
180
226
180
50

Член 11
За користење и увид на податоците од катастарот на недвижности во електронска форма се
наплаќа надоместок за:

Реден
Број

Вид на податоци

1

имотен лист

2

имотен лист за инфрастуктурни објекти

3

лист за предбележување на градба/
инфрастуктурен објект

4

пописен лист со незапишани права

5

евидентен лист

6

евидентен лист за инфраструктурен објект

7

лист за времени објекти

8
9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

список на индикации за катастарски
парцели
список на индикации за катастарски
парцели низ кои поминува
инфраструктурен објект
список на индикации за инфраструктурни
објекти кои поминуваат низ катастарска
парцела
список на индикации за згради, посебни
делови од згради и други објекти и за
правото на недвижноста
уверение за историски преглед на
извршени запишувања-за катастарска
парцела (од првиот премер во катастар на
земјиште до денот на издавање на
уверението)
уверение за историски преглед на
извршените запишувања-за згради,
посебни и заеднички делови од згради и
други објекти (од првиот премер на
недвижноста)
уверение дека лицето не е запишано како
носител на право во катастарот на
недвижностите, за територија на
Република Македонија
уверение за канцелариска идентификација
известување по електронски пат за
поднесени пријави и извршени промени
во еден имотен лист
увид-информација од ВЕБ ГИС порталот
на Агенцијата за катастар на недвижности
увид на податоци за носители на права за
катастарска парцела, за згради, посебни
делови од згради и други објекти и за
други стварни права, облигациони права,

Единица мерка
еден имотен лист
по имотен лист за
инфрастуктурни
објекти
по лист за
предбележување на
градба/
инфрастуктурен објект
по пописен лист со
незапишани права
по евидентен лист
по евидентен лист за
инфраструктурен
објект
по лист за времени
објекти

Висина на
надоместок во
денари
150
194

150

150
150
194
150

по катастарска парцела

50

по катастарска парцела

50

по катастарска парцела

50

по 1 носител на
правото на недвижност

10

една катастарска
парцела

600

зграда/посебен
дел/заеднички
дел/друг објект

600

по барање за едно
(физичко/правно лице)

400

една катастарска
парцела

100

за еден месец

50

од пристап

69

од пристап

50

19
20

предбележувања и прибележувања
Извадок на податоци од катастар на
земјиште
увид во податоците од Регистарот на цени
и закупнини

по извадок

50

по еден лист РЦЗ

50

Член 12
За користење на топографски карти и други картографски производи во хартиена форма се
наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1
2

Вид на податоци
топографска карта од сите размери во
хартиена форма
орто фото карта

Единица мерка

Висина на
надоместок во
денари

една карта

200

една карта

200

Член 13
За користење на топографски карти и други картографски производи во електронска форма се
наплаќа надоместок за:
Реден
Број
1
2
3
4
5
6

Единица мерка

Висина на
надоместок во
денари

една карта

611

една карта

577

една карта

543

една карта

9000

една карта

1774

едно тематско ниво

2500

Вид на податоци
карта во растерска форма
геореференцирана на ЦД, Р=1:25000
карта во растерска форма
геореференцирана на ЦД, Р=1:50000
карта во растерска форма
геореференцирана на ЦД, Р=1:100000 и
1:200000
карта во Р=1:25000 во векторска форма со
сите тематски нивоа на ЦД
карта во Р=1:25000 во векторска форма
само за 1 тематско ниво на ЦД
карта во Р=1:200000 во векторска форма
за територијата на Република Македонија
само за едно тематско ниво на ЦД

Член 13- а
За користење на податоци од ласерско скенирање на теренот (LiDAR
електронска форма се наплаќа надоместок за:
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

податоци) во

Вид на податоци

Единица мерка

Висина на надоместок во денари

Облак од точки
Облак од точки
Облак од точки
Облак од точки
Облак од точки
Облак од точки
Облак од точки
DTM/DSM
DTM/DSM
DTM/DSM

до 1 хeктар
1<n≤10 хeктари
10<n≤50 хeктари
50<n≤100 хeктари (1км2)
1<N≤100км2
100<N≤1000км2
N>1000км2
до 1 хeктар
1<n≤10 хeктари
10<n≤50 хeктари

900
900+(n-1)x50
1400+(n-10)x25
2400+(n-50)x15
3150+(N-1)x2362.5
239400+(N-100)x1575
1656900+(N-1000)x630
500
500+(n-1)x40
900+(n-10)x15

11
12
13
14

DTM/DSM
DTM/DSM
DTM/DSM
DTM/DSM

50<n≤100 хeктари (1км2)
1<N≤100км2
100<N≤1000км2
N>1000км2

1500+(n-50)x10
2000+(N-1)x1500
152000+(N-100)x1000
1052000+(N-1000)x400

каде што „n“ е површина во хектари, а „N“ е површина во километри квадратни.“
Член 14
За користење на податоци од базата на Геодетско катастарскиот информационен систем во
хартиена форма се наплаќа надоместок за:
Реден
број
1
2

Вид на податоци
податоци за заштита на животната
средина во печатена форма
фотокопија од тематска карта на
територија на Република Македонија

Единица мерка

Висина на
надоместок во
денари

една карта 1:25000

200

А0 формат

1000

Член 15
За користење на податоци од базата на Геодетско катастарскиот информационен систем во
електронска форма се наплаќа надоместок за:
Реден
број
1
2
3
4
5

Вид на податоци
аерофотографија на ЦД за сите размери
дигитален модел на теренот со 20 м грид
на ЦД
податоци за заштита на животната
средина во растерска форма на ЦД
податоци за заштита на животната
средина во векторски формат на ЦД
орто фото карта, геореференцирана во
растерска форма (црно/бела) на ЦД

една аерофотографија

Висина на
надоместок во
денари
120

една карта

1987

Единица мерка

една карта
1:25000
една карта
1:25000
една карта
1:25000

610
9000
400

Член 16
За користење на графички податоци за административни граници од Регистарот за просторни
единици во електронска форма се наплаќа надоместок за:
Реден
број
1
2
3
4

5

Вид на податоци

Единица мерка

државна граница-во векторски формат на
ЦД
државна граница-генерализирана во
векторски формат на ЦД
државна граница во растерски формат на
ЦД
комплет граници на сите единици на
локалната самоуправа во векторски
формат на ЦД
комплет граници на сите единици на
локалната самоуправа во векторски
формат на ЦД-генерализирани

цела територија на
Република Македонија
цела територија на
Република Македонија
цела територија на
Република Македонија

Висина на
надоместок во
денари
6202
1799
899

цела територија на
Република Македонија

18606

цела територија на
Република Македонија

6202

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

комплет граници на сите единици на
локалната самоуправа во растерски
формат на ЦД
граница на една единица на локална
самоуправа во векторски формат на ЦД
граница на една единица на локална
самоуправа во векторски формат на ЦДгенерализирана
граница на една единица на локална
самоуправа во растерски формат на ЦД
комплет граници на сите катастарски
општини во векторски формат на ЦД
комплет граници на сите катастарски
општини во векторски формат на ЦДгенерализирани
комплет граници на сите катастарски
општини во растерски формат на ЦД
граница на една катастарска општина во
векторски формат на ЦД
граница на една катастарска општина во
векторски формат на ЦД-генерализирана
граница на една катастарска општина во
растерски формат на ЦД
комплет граници на сите населени места
во векторски формат на ЦД
комплет граници на сите населени места
во векторски формат на ЦДгенерализирани
комплет граници на сите населени места
во растерски формат на ЦД
граница за едно населено место во
векторски формат на ЦД
граница за една единица на локалната
самоуправа во векторски формат на ЦД –
генерализирана
граница за едно населено место во
растерски формат на ЦД
извод од список на просторни единици

цела територија на
Република Македонија
една единица на
локална самоуправа
лист А0 формат една
единица на локална
самоуправа
лист А0 формат една
единица на локална
самоуправа
цела територија на
Република Македонија
цела територија на
Република Македонија
цела територија на
Република Македонија
една катастарска
општина
една катастарска
општина
една катастарска
општина
цела територија на
Република Македонија

1799
1799
899

450
55819
18606
2698
1799
899
450
55819

цела територија на
Република Македонија

18606

цела територија на
Република Македонија

2690

едно населено место

1799

едно населено место

899

едно населено место

450

за една просторна
единица

231

Член 17
За користење на податоци од Глобалниот позиционен систем воспоставен на територијата на
Република Македонија (MAKPOS), за користење извод од MAKPOS базата на податоци од
извршените мерења со кинематичка метода во реално време (РТК), за користење на MAKPOS
сервисите за автоматско пресметување на координати на геодетски точки врз основа на формат за
размена на податоци независен од типот на уредот (РИНЕКС), како и за пристап до податоци преку
услугата за преглед (WMS), се наплаќа надоместок за:
Реден
број
1.1
1.2
1.3

Вид на податоци
MAKPOS RTK
MAKPOS RTK
MAKPOS RTK

Единица мерка
1 минута
1 месец
3 месеци

Висина на
надоместок во
денари
15
7008
19000

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
3

4

5
6
7
8
9
10

MAKPOS RTK
MAKPOS RTK (за прв регистриран
ресивер на еден корисник)
MAKPOS RTK (за втор регистриран
ресивер на ист корисник)
MAKPOS RTK (за трет, четврт итн
регистриран ресивер на ист корисник)
MAKPOS DGNSS
MAKPOS PP (RINEX)
извод од МАКПОС базата на податоци од
извршените RTK мерења (log фајлови)
пресметување на координати на геодетски
точки врз основа на доставени RINEX
податоци од статички мерења
пресметување на координати на геодетски
точки врз основа на доставени RINEX
податоци од кинематички мерења
користење на софтверот за
трансформација на координати
MAKTRAN
пресметување на локални
трансформациски параметри
вршење трансформација на координати
користење на софтверот МАКЕДИТ
пристап до податоци преку WMS сервисза едно тематско ниво (слој)
пристап до податоци преку WMS сервисза едно тематско ниво (слој)

6 месеци

35000

1 година

54300

1 година

48800

1 година

43400

1 година
1 минута

24528
10

период од 1 ден

50

1 минута доставен
RINEX

29

за 1 точка

20

1 лиценца/1 година

6133

1 сет за поле до
10 км. х 10 км.
за 1 точка
1 година

1899
10
9000

за еден месец

2045

за една година

20450

Член 18
За користење на податоците од Геодетско катастарскиот информационен систем преку други
државни органи, јавни служби и други правни лица во електронска форма, се наплаќа надоместок за:
Реден
број

Вид на податоци

1

имотен лист

2

имотен лист за
инфраструктурни објекти

3

лист за предбележување на
градба/инфраструктурен објект

4
5

пописен лист со незапишани
права
евидентен лист

6

евидентен лист за
инфраструктурен објект

7

лист за времени објекти

8
9

список на индикации за
катастарски парцели
список на катастарски парцели

Единица мерка
еден имотен лист
еден имотен лист за
инфраструктурни
објекти
по лист за
предбележување на
градба/инфраструктуре
н објект
по пописен лист со
незапишани права
по евидентен лист
еден евидентен лист за
инфраструктурен
објект
по лист за времени
објекти
по катастарска парцела

Висина на
надоместок
во денари за
АКН
150
150

150

150

Висина на
надоместок
во денари за
услугата
30
30

30

30

Вкупна висина
на надоместок
во денари
180
180

180

180

150

30

180

150

30

180

150
40
40

30
10

180
50
50

10

11

низ кои поминува
инфраструктурен објект
список на индикации за
инфраструктурни објекти кои
поминуваат низ катастарската
парцела
список на индикации за згради,
посебни делови од згради и
други објекти и за правото на
недвижноста

по катастарска парцела
по катастарска парцела
по 1 носител на
правото на недвижност

12

извод од катастарски план со
координати на детални
точки од 1 до 15 детални
точки

една катастарска
парцела + број на
детални точки

13

извод од катастарски план со
координати на детални
точки од 16 до 50 точки

14

извод од катастарски план со
координати на детални
точки од 51 до 100 точки

една катастарска
парцела + број на
детални точки

15

извод од катастарски план со
координати на детални
точки над 100 точки

една катастарска
парцела + број на
детални точки

16

извод од катастарски план
преклопен со план на
инфраструктурни објекти со
координати на
инфраструктурен објект

по катастарска
парцела

една катастарска
парцела + број на
детални точки

10

40

8

153

153
ден/извод
+14 денари
по детална
точка
153
ден/извод
+13 денари
по детална
точка
153
ден/извод
+12 денари
по детална
точка

336

10

50

2

10

30

183

30

183 ден/извод
+14 денари по
детална точка

30

183 ден/извод
+13 денари по
детална точка

30

183 ден/извод
+12 денари по
детална точка

30

366

Член 19
На правните лица кои поднесуваат пријава за запишување во катастарот на недвижностите за
кое е потребно користење на податоци за тековната состојба на правното лица, од Информацијата за
субјект-тековна состојба од електронската база на податоци на Централниот регистар на Република
Македонија (интероперабилност) се наплатува надоместок од 256 денари.

Член 20
Кога податоците од Геодетско катастарскиот информационен систем се користат за
формирање на нови производи со додадена вредност во комерцијални цели, висината на
надоместокот пропишана со овој тарифник се зголемува за 300 %.
Член 21
За користење на податоците од Геодетско катастарскиот информационен систем за кои не е
пропишана висина на надоместокот со овој тарифник, се наплаќа паушален надоместок во висина од
1500 денари по податок.
Член 22
Со денот на влегување во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината
на надоместокот за користење и увид во податоците од Геодетско катастарскиот информационен
систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/09 и 149/12).

Член 23
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република
Македонија.

