ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
СО КОИ РАСПОЛАГА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за
спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Агенцијата за катастар
на недвижности ја изготви следната
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
1.

ЗАКОНИ

- Закон за катастар на недвижности – консолидиран текст, јуни 2019
- Закон за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013)
- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 41/2014)
- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 115/2014)
- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 116/2015)
- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 153/2015)
- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 192/2015)
- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 61/2016)
- Закон за дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 172/2016)
-Указ за прогласување на законот за дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл. весник
на РМ” бр.64/18 oд 11.04.2018)
-Закон за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РСМ”
бр.124/19 oд 18.6.2019)
- Закон за Национална инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 38/2014)
- Закон за изменување и дополнување на Законот за Национална инфраструктура на просторни
податоци на Република Македонија („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 106/2016)
2. ПРАВИЛНИЦИ
- Правилник за начинот на водење, формата и содржината на Регистарот на преземени недвижности
наменети за продажба и формата и содржината на податоците за преземените недвижности (“Сл.
весник на РМ бр.196/19”)
-Правилник за формата и начинот на водење на графичкиот регистар за улици и куќни броеви (“Сл.
весник на РМ бр.220/18”)
-Одлука за формата и содржината на евидентната книга за недвижните ствари што ги користат
државните органи (“Сл. весник на РМ бр.15/16”)
-Правилник за формата и начинот на водење на графичкиот регистар за градежно земјиште – пречистен
текст
-Правилник за формата и начинот на водење на графичкиот регистар за градежно земјиште (“Сл. весник
на РМ бр.229/15”)
-Правилник за дополнување на правилникот за формата и начинот на водење на графичкиот регистар за
градежно земјиште (“Сл. весник на РМ бр.33/17”)
-Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог (“Сл. весник на РМ бр.184/15”)
-Правилник за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети – пречистен текст
-Правилник за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети (“Сл.весник на РМ
бр.95/2015”)

-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за пвластуваое за пвластен гепдет и за
именик на пвластени гепдети “Сл.весник на РМ бр. 183/2019”)
-Прпграма за пплагаое на испит за пвластуваое за пвластен гепдет (“Сл.весник на РМ. бр 95/2015”)
-Правилник за начинпт на бпдираое на првипт и втприпт дел пд испитпт за стекнуваое на пвластуваое
за пвластен гепдет (“Сл.весник на РМ бр. 95/2015”)
-Правилник за критериумите вп пднпс на прпстпрните услпви и материјалнп – техничката и
инфпрматичката ппрема на прпстприите за пплагаое на испит за стекнуваое на пвластуваое за
пвластен гепдет (“Сл.весник на РМ бр. 95/2015”)
-Правилник за начинпт на впдеое, фпрмата и спдржината на регистарпт на цени и закупнини и фпрмата
и спдржината на изјавата дадена пд прпдавачпт/закуппдавецпт заверена кај нптар – пречистен текст
-Правилник за начинпт на впдеое, фпрмата и спдржината на регистарпт на цени и закупнини и фпрмата
и спдржината на изјавата дадена пд прпдавачпт/закуппдавецпт заверена кај нптар (“Сл. весник на РМ
бр. 40/2015”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за начинпт на впдеое, фпрмата и
спдржината на регистарпт на цени и закупнини и фпрмата и спдржината на изјавата дадена пд
прпдавачпт/закуппдавецпт заверена кај нптар “Сл.весник на РМ бр. 52/2017”)
-Правилник за изменуваое на правилникпт за начинпт на впдеое, фпрмата и спдржината на регистарпт
на цени и закупнини и фпрмата и спдржината на изјавата дадена пд прпдавачпт/закуппдавецпт
заверена кај нптар “Сл.весник на РМ бр. 64/2015”)
-Правилник за запишуваое на инфраструктурните пбјекти – пречистен текст
-Правилник за запишуваое на инфраструктурните пбјекти (“Сл. весник на РМ бр.64 /14”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти (“Сл. весник
на РМ бр. 183/19” )
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти (“Сл. весник
на РМ бр. 245/18” )
-Правилник за изменуваое на правилникпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти (“Сл. весник
на РМ бр. 88/17” )
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти (“Сл. весник
на РМ бр. 184/15” )
-Правилник за изменуваое на правилникпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти (“Сл. весник
на РМ бр.147/15”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти (“Сл. весник
на РМ бр. 56/15” )
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за запишуваое на инфраструктурните
пбјекти (“Сл. весник на РМ бр. 183/14” )
-Уредба за впсппставуваое и начин на кпристеое на инфпрмацискипт систем за пбрабптка на ппдатпци
вп електрпнски пблик и електрпнски пптпис при ппднесуваое бараоа и пријави дп Агенцијата за
катастар на недвижнпсти – пречистен текст
-Уредба за впсппставуваое и начин на кпристеое на инфпрмацискипт систем за пбрабптка на ппдатпци
вп електрпнски пблик и електрпнски пптпис при ппднесуваое бараоа и пријави дп Агенцијата за
катастар на недвижнпсти (бр. 51-428/1 пд 1 февруари 2011)
-Уредба за изменуваое и дппплнуваое на уредбата за впсппставуваое и начин на кпристеое на
инфпрмацискипт систем за пбрабптка на ппдатпци вп електрпнски пблик и електрпнски пптпис при
ппднесуваое бараоа и пријави дп Агенцијата за катастар на недвижнпсти (“Сл. весник на РМ
бр.158/15”)
-Правилник за гепдетски рабпти за ппсебни намени – пречистен текст
-Правилник за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл. весник на РМ бр.159/13”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл.
весник на РМ бр. 183/19”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл.
весник на РМ бр. 48/19”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 41/18”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 2/17”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 195/16”)

-Правилник за изменуваое на правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл. весник на РМ
бр.56/15”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл.
весник на РМ бр.88/14”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 110/14”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за гепдетски рабпти за ппсебни намени (“Сл. весник на РМ,
бр. 132/2014”)
-Правилник за начинпт на менуваое на границите на катастарските ппштини и за ппределуваое на
катастарските ппштини кпи се пдржуваат вп центарпт за катастар на недвижнпсти Скппје и сектприте за
катастар на недвижнпсти вп Република Македпнија – пречистен текст
-Правилник за начинпт на менуваое на границите на катастарските ппштини и за ппределуваое на
катастарските ппштини кпи се пдржуваат вп центарпт за катастар на недвижнпсти Скппје и сектприте за
катастар на недвижнпсти вп Република Македпнија (“Сл. весник на РМ бр. 159/13”)
-Исправка на Правилникпт за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за начинпт на менуваое на
границите на катастарските ппштини и за ппределуваое на катастарските ппштини кпи се пдржуваат вп
центарпт за катастар на недвижнпсти Скппје и сектприте за катастар на недвижнпсти вп Република
Македпнија (“Сл. весник на РСМ, бр. 3/2020”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за начинпт на менуваое на границите на
катастарските ппштини и за ппределуваое на катастарските ппштини кпи се пдржуваат вп центарпт за
катастар на недвижнпсти Скппје и сектприте за катастар на недвижнпсти вп Република Македпнија (“Сл.
весник на РМ, бр. 183/2019”)
-Правилник за начинпт на изгптвуваое на тпппграфски карти, пртпфптп карти/планпви и картпграфски
прпизвпди (“Сл. весник на РМ бр.159 /13”)
-Правилник за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите – пречистен текст
-Правилник за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник на РМ бр.151/13”)
-Правилник за изменуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник
на РМ бр. 183/2019”)
-Правилник за изменуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник
на РМ бр. 179/2017”)
-Правилник за изменуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник
на РМ бр. 88/2017”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник
на РМ бр. 218/2016”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник
на РМ бр. 195/2016”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на
недвижнпстите (“Сл. весник на РМ бр. 184/15”)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник
на РМ бр. 156/15”)
-Правилник за изменуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на недвижнпстите (“Сл. весник
на РМ бр. 147/15”)
Прилпг 3: Пријава за запишуваое на недвижнпсти сп незапишани права
Прилпг 9: Пријава за запишуваое на прпмена вп катастарпт на недвижнпсти
Прилпг 20: Пријава за ажурираое на ппдатпците за недвижнпстите пп службена дплжнпст
Прилпг 23: Пријава за ажурираое на ппдатпците за недвижнпстите
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на
недвижнпстите (“Сл. весник на РМ бр. 132/2015”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на
недвижнпстите (“Сл.весник на РМ бр. 8/2015”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за пдржуваое на катастарпт на
недвижнпстите (“Сл.весник на РМ бр. 229/2015”)
-Правилник за пснпвни гепдетски рабпти (“Сл. весник на РМ бр.151/13”)
-Правилник за фпрмата и спдржината на бараоетп/пптврдата за изземаое на службенп лице, фпрмата
и спдржината на бараоетп/пптврдата за пткажуваое пд пријавата за запишуваое/спрпведуваое
прпмени вп катастарпт на недвижнпстите, начинпт на издаваое, какп и за фпрмата и спдржината на
ппдатпците кпи се издаваат на пбрасци пд катастарпт на недвижнпсти (“Сл. весник на РМ бр.144/13”)

-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за фпрмата и спдржината на
бараоетп/пптврдата за изземаое на службенп лице, фпрмата и спдржината на бараоетп/пптврдата за
пткажуваое пд пријавата за запишуваое/спрпведуваое прпмени вп катастарпт на наедвижнпстите,
начинпт на издаваое, какп и за фпрмата и спдржината на ппдатпците кпи се издаваат на пбрасци пд
катастарпт на недвижнпсти (Сл. весник на РМ бр.64 /14)
-Правилник за начинпт на катастарскптп класираое и утврдуваоетп и запишуваоетп на прпмената на
катастарската култура и класа на земјиштетп – пречистен текст
-Правилник за начинпт на катастарскптп класираое и утврдуваоетп и запишуваоетп на прпмената на
катастарската култура и класа на земјиштетп (“Сл. весник на РМ бр. 144/13”)
-Правилник за изменуваое на правилникпт за начинпт на катастарскптп класираое и утврдуваоетп и
запишуваоетп на прпмената на катастарската култура и класа на земјиштетп (“Сл.весник на РМ бр.
149/2017”)
-Исправка на правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за начинпт на катастарскптп
класираое и утврдуваоетп и запишуваоетп на прпмената на катастарската култура и класа на
земјиштетп (“Сл.весник на РМ бр. 128/2015”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за начинпт на катастарскптп класираое и
утврдуваоетп и запишуваоетп на прпмената на катастарската култура и класа на земјиштетп (“Сл.весник
на РМ бр. 95/2015”)
-Правилник за катастарски планпви и планпви на инфраструктурни пбјекти – пречистен текст
-Правилник за катастарски планпви и планпви на инфраструктурни пбјекти (“Сл. весник на РМ“ бр.
139/13)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на правилникпт за катастарски планпви и планпви на
инфраструктурни пбјекти (“Службен весник на РМ бр. 183/2014”)
-Правилник за фпрмата и начинпт на впдеое на регистарпт за прпстпрни единици – пречистен текст
-Правилник за фпрмата и начинпт на впдеое на регистарпт за прпстпрни единици (“Сл. весник на РМ”
бр.139/13)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за фпрмата и начинпт на впдеое на
регистарпт за прпстпрни единици (“Службен весник на РМ бр. 183/19”)
-Правилник за начинпт на извршуваое на премерпт на државната граница, фпрмата и спдржината на
гепдетскипт елабпрат пд извршенипт премер на државната граница и за начинпт на пдржуваое на
граничните тпчки (“Сл. весник на РМ” бр.139/13)
-Правилник за начинпт на пстваруваое на медунарпдна спрабптка, спрпведуваое на кпнсултантски
услуги и пбуки и за начинпт на распределбата и кпристеоетп на прихпдите – пречистен текст
-Правилник за начинпт на пстваруваое на медунарпдна спрабптка, спрпведуваое на кпнсултантски
услуги и пбуки и за начинпт на распределбата и кпристеоетп на прихпдите (“Сл. весник на РМ бр.
132/13”)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за начинпт на пстваруваое на медунарпдна
спрабптка, спрпведуваое на кпнсултантски услуги и пбуки и за начинпт на распределбата и кпристеоетп
на прихпдите (“Сл. весник на РМ бр. 8/20”)
-Правилник за начинпт на кпристеое, диструбуција, пристап, издаваое, чуваое и заштита на ппдатпците
пд гепдетскп катастарскипт инфпрмаципнен систем – пречистен текст
-Правилник за начинпт на кпристеое, диструбуција, пристап, издаваое, чуваое и заштита на ппдатпците
пд гепдетскп катастарскипт инфпрмаципнен систем (“Сл. весник на РМ” бр.132/13)
-Правилник за изменуваое на правилникпт за начинпт на кпристеое, дистрибуција, пристап, издаваое,
чуваое и заштита на ппдатпците пд гепдетскп – катастарскипт инфпрмаципнен систем (“Сл. весник на
РМ бр. 147/15”)
Прилпг 1а: Бараое за издаваое на ппдатпци пд ГКИС
Прилпг 1б: Бараое за издаваое на ппдатпци пд ГКИС
Прилпг 1в: Бараое за издаваое на ппдатпци пд ГКИС
-Правилник за пвластуваое за пвластен гепдет (“Сл. весник на РМ” бр.132/13)
-Правилник за лиценца за вршеое на гепдетските рабпти – пречистен текст
-Правилник за лиценца за вршеое на гепдетските рабпти (“Сл. весник на РМ” бр.132/13)
-Правилник за дппплнуваое на правилникпт за лиценца за вршеое на гепдетски рабпти („Сл.весник на
РМ“ бр.29/19 пд 05.02.2019 гпдина)
-Правилник за премер на недвижнпсти – пречистен текст
-Правилник за премер на недвижнпсти („Сл.весник на РМ“ бр.121/13 пд 03.09.2013 гпдина)

-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на
РМ” бр. 183/19)
-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на РМ” бр. 48/19)
-Правилник за дополнување на Правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на РМ” бр. 41/18)
-Правилник за дополнување на Правилникот за премер на недвижности бр. 0101-23804/1 од 22.09.2017
година (“Сл. весник на РМ” бр. 135/17)
-Правилник за дополнување на правилникот за премер на недвижности (“Сл.весник на РМ бр.
195/2016”)
-Правилник за изменување и дополнување на правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на
РМ” бр. 176/16)
-Правилник за изменување и дополнување на правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на
РМ” бр. 157/16)
-Исправка на правилник за изменување на правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на РМ”
бр. 128/15)
-Правилник за изменување и дополнување на правилникот за премер на недвижности (“Сл.весник на
РМ бр. 95/2015”)
-Правилник за изменување на правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на РМ” бр. 169/13)
-Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање потврда по пријавата за
запишување на правата на инфраструктурните објекти, по пријавата за запишување на недвижности кои
останале со незапишани права и по пријавата за запишување со ажурирање на податоците (“Сл. весник
на РМ” бр. 67/13)
-Правилник за премер и обработка на податоците од премерот (“Сл. весник на РМ“ бр. 28/11)
-Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за премер и обработка на податоците од
премерот (“Сл. весник на РМ” бр. 134/12)
-Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за премер и обработка на податоците од
премерот (“Сл. весник на РМ” бр. 129/12)
-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер и обработка на податоците од
премерот (“Сл. весник на РМ” бр.42/12)
-Правилник за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник на РМ” бр.27/11)
-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите (“Сл. весник на РМ” бр.49/13)
-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите (“Сл. весник на РМ” бр.81/11)
-Правилник за востановување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник на РМ” бр.118/08)
-Правилник за дополнување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите (“Сл.
весник на РМ” бр. 149/10)
-Правилник за изменување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите (“Сл.
весник на РМ” бр. 71/10)
-Правилник за изменување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите (“Сл.
весник на РМ” бр. 48/10)
-Правилник за изменување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите (“Сл.
весник на РМ” бр. 119/09)
-Правилник за дополнување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите (“Сл.
весник на РМ” бр.143/08)
-Правилник за основни геодетски работи и за поставување на мрежи на геодетски точки (“Сл. весник на
РМ” бр.85/07)
2.

ТАРИФНИЦИ

-Упатство за начинот на примена на тарифниците бр.0201-693/2 од 19.6.2015
-Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани
права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти
како дел од катастарот на недвижности бр.01-19061/10 од 19.11.2014 година („Сл. весник на РМ”
бр.1/2015)

– Исправка на тарифникпт за висината на надпместпкпт за запишуваое на недвижнпсти кпи пстанале сп
незапишани права и запишуваое на прпмени вп катастарпт на недвижнпсти и катастарпт на
инфраструктурни пбјекти какп дел пд катастарпт на недвижнпсти („Сл. весник на РМ” бр.220/2018)
– Tарифник за изменуваое и дппплнуваое на Тарифникпт за висината на надпместпкпт за запишуваое
на недвижнпсти кпи пстанале сп незапишани права и запишуваое на прпмени вп катастарпт на
недвижнпсти и катастарпт на инфраструктурни пбјекти какп дел пд катастарпт на недвижнпсти („Сл.
весник на РМ” бр.179/2017)
– Tарифник за висината на надпместпкпт за запишуваое на недвижнпсти кпи пстанале сп незапишани
права и запишуваое на прпмени вп катастарпт на недвижнпсти и катастарпт на инфраструктурни пбјекти
какп дел пд катастарпт на недвижнпсти (интерен пречистен текст)
– Исправка на Tарифникпт за висината на надпместпкпт за запишуваое на недвижнпсти кпи пстанале сп
незапишани права и запишуваое на прпмени вп катастарпт на недвижнпсти и катастарпт на
инфраструктурни пбјекти какп дел пд катастарпт на недвижнпсти бр.01-186/1 пд 9.1.2015 гпдина („Сл.
весник на РМ” бр.4/2015)
– Tарифникпт за изменуваое на тарифникпт за висината на надпместпкпт за запишуваое на
недвижнпсти кпи пстанале сп незапишани права и запишуваое на прпмени вп катастарпт на
недвижнпсти и катастарпт на инфраструктурни пбјекти какп дел пд катастарпт на недвижнпсти („Сл.
весник на РМ” бр. 98/2015)
- Tарифник за висината на надпместпкпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти вп катастарпт на
инфраструктурни пбјекти бр.01-19466/5 пд 19.11.2014 гпдина („Сл. весник на РМ” бр.1/2015)
– Taрифник за изменуваое и дппплнуваое на Тарифникпт за висината на надпместпкпт за запишуваое
на инфраструктурните пбјекти вп катастарпт на инфраструктурни пбјекти („Сл. весник на РМ”
бр.179/2017)
–Tарифник за висината на надпместпкпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти вп катастарпт на
инфраструктурни пбјекти (интерен пречистен текст)
– Исправка на Tарифникпт за висината на надпместпкпт за запишуваое на инфраструктурните пбјекти вп
катастарпт на инфраструктурни пбјекти бр.01-185/1 пд 9.1.2015 гпдина („Сл. весник на РМ” бр.4/2015)
-Тарифник за висината на надпместпкпт за заверка на гепдетските елабпрати за извршени гепдетски
рабпти бр. 01-19062/8 пд 19.11.2014 гпдина („Сл. весник на РМ” бр.1/2015)
-Tарифник за висина на надпместпкпт за извршени гепдетски рабпти пд страна на тргпвците ппединци
пвластени гепдети и тргпвски друштва за гепдетски рабпти („Сл. весник на РМ” бр.116/14 пд 4.8.2014
гпдина)
– Исправка на тарифникпт за висината на надпместпкпт за извршените гепдетски рабпти пд страна на
тргпвците ппединци пвластени гепдети и тргпвските друштва за гепдетски рабпти (“Сл. весник на РМ”
бр. 155/2018)
– Тарифник за изменуваое и дппплнуваое на тарифникпт за висината на надпместпкпт за извршените
гепдетски рабпти пд страна на тргпвците ппединци пвластени гепдети и тргпвските друштва за
гепдетски рабпти (“Сл. весник на РМ” бр. 94/2015)
– Исправка на Тарифникпт за висината на надпместпкпт за извршените гепдетски рабпти пд страна на
тргпвците ппединци пвластени гепдети и тргпвските друштва за гепдетски рабпти (“Сл. весник на РМ”
бр. 159/2014)
-Одлука за даваое спгласнпст на Тарифникпт за надпместпкпт за извршените гепдетски рабпти пд
страна на тргпвците ппединци пвластени гепдети и тргпвските друштва за гепдетски рабпти
-Tарифник за висината на надпместпкпт за кпристеое и увид на ппдатпците пд гепдетскп-катастарскипт
инфпрмаципнен систем („Сл.весник на РМ” бр.116/14 пд 4.8.2014 гпдина)
– Тарифник за изменуваое и дппплнуваое на Тарифникпт за висина на надпместпкпт за кпристеое и
увид на ппдатпците пд гепдетскп-катастарскипт инфпрмаципнен систем (“Сл.весник на РМ”
бр.179/2017)
– Тарифник за изменуваое и дппплнуваое на тарифникпт за висина на надпместпкпт за кпристеое и
увид на ппдатпците пд гепдетскп-катастарскипт инфпрмаципнен систем (“Сл.весник на РМ” бр.42/2016)
– Tарифник за изменуваое и дппплнуваое на Тарифникпт за висината на надпместпкпт за кпристеое и
увид на ппдатпците пд гепдетскп-катастарскипт инфпрмаципнен систем бр.01-20897/6 пд 26.11.2014
гпдин (“Сл.весник на РМ” бр.1/2015)
-Одлука за даваое спгласнпст на тарифникпт за висина на надпместпкпт за кпристеое и увид на
ппдатпците пд гепдетскп-катастарскипт инфпрмаципнен систем
-Tарифник за висината на надпместпкпт за издаваое пвластуваое за израбптка на картпграфски
прпизвпди и издаваое спгласнпст за ставаое вп упптреба на картпграфски прпизвпди

-Тарифник за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци
овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Сл. весник на РМ” бр.28/11 од 4.3.2011
година)
-Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетски елаборати за извршени геодетски
работи за посебни намени(“Сл. весник на РМ” бр.153 од 23.12.2009 година)
-Тарифник за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од геодетско-катастарскиот
информационен систем („Сл. весник на РМ” бр.153 од 23.12.2009 година)
-Тарифник за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во
податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем
-Тарифник за висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите („Сл. весник
на РМ” бр.153 од 23.12.2009 година)
-Уредба за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на
податоците во електронски облик и електронски потпис при поднесување барања и пријави до
Агенцијата за катастар на недвижности (бр. 51-428/1 од 1 февруари 2011)
3.

ПРОЕКТИ

Завршени проекти
-Проект SPATIAL
-Оптимизирана употреба на веродостојни и сигурни просторни податоци– донација финансирана од
Кралството Холандија
-Натпревар на идеи
-Проект „Изработка на Стратегија за НИПП”
-Проект ИНСПИРАЦИЈА
-Инспире
-Трансфер на знаење и технологија за изработка на дигитални топографски карти во поситни размери
-Изготвување стратегија за трансформација на македонскиот државен координатен систем во глобален
координатен систем
-Зајакнување на капацитетите за спроведување на Стратешкиот план на АКН 2009 -2012
-Техничка помош поврзана со процесот на производството на дигитални планови, бизнис-развој и ИТстратегија
-Глобална карта на светот
-Катастар на недвижности и регистрација – Куманово
-Зајакнување на институционалните капацитети на Државниот завод за геодетски работи 2005-2008
-Катастар на недвижности и регистрација
-Изработка на основна државна карта за ГИС
Тековни проекти
- Проект „Соработка за дигитална демократија”
- Проект ИМПУЛС
4.

ОСТАНАТИ ДОКУМЕНТИ

- Податоци за интабулации
- Стратешки план
- Годишна програма за реализација на стратешкиот план
- Годишна програма за НИПП
- Квартални извештаи
- Шестмесечни извештаи
- Годишни извештаи
- Годишни програми за обуки
- Финансиски план
- Ревизорски извештаи
- Годишни планови за јавни набавки

-Правилник за систематизација на рабптните места вп Агенцијата за катастар на недвижнпсти заведен
ппд бр. 0101-15956/1 пд 16.10.2015 гпдина (.pdf)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за систематизација на рабптни места вп
Агенцијата за катастар на недвижнпсти заведен ппд бр. 15956/4 пд 09.11.2015 гпдина (.pdf)
-Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за систематизација на рабптни места вп
Агенцијата за катастар на недвижнпсти заведен ппд бр. 0101-10248/1 пд 22.07.2019 гпдина (.pdf)
-Правилник за прганизација и рабпта на Агенцијата за катастар на недвижнпсти – заведен ппд бр.
0101/15955/1 пд 16.10.2015 гпдина
-Органпграм за внатрешна прганизација
-Статут на Агенцијата за катастар на недвижнпсти (30.4.2013 гпд.)
-Одлука за даваое спгласнпст на статутарната пдлука за изменуваое и дппплнуваое на Статутпт на
Агенцијата за катастар на недвижнпсти (7.9.2018 гпд.)
-Статутарна пдлука за изменуваое и дппплнуваое на Статутпт на Агенцијата за катастар на недвижнпсти
(17.9.2018 гпд.)
-Кпнтакт
пд
лицата
задплжени
за
инфпрмации
пд
јавен
карактер
-Правилник за заштитенп внатрешнп пријавуваое
-Кпнтакт
пд
лице
пвластенп
за
заштитенп
внатрешнп
пријавуваое
-Име и презиме на пфицерпт за заштита на лични ппдатпци, ппзиција вп институцијата, службен е-маил
и службен телефпн
-Бипграфии пд Директпрпт, Заменик-директпр
-Кпнтакт телефпн и е-маил пд Државни спветници; Ракпвпдители на сектприте; Ппмпшнициракпвпдители на сектприте; Ракпвпдители на пдделенија;
-Кпнтакт телефпн и е-маил пд АКН за генерални прашаоа
-Листа на активни регистри вп надлежнпст на АКН
-Инфпрмации за услугите и прпизвпдите штп ги дава АКН
-Инфпрмации за ппстапките какп дп услугите штп ги нуди АКН
-Инфпрмации вп надлежнпст на рабптеое на Центарпт за КН-Скппје и 29-те ппдрачни пдделенија за КН

