Листа на информации од јавен карактер со кои располага Агенцијата за катастар на недвижности
(www.katastar.gov.mk)
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.

Организациона поставеност

-Биографии од Директорот, Заменик-директор
-Контакт телефон и е-маил од Државни советници; Раководители на секторите; Помошницираководители на секторите; Раководители на одделенија;
-Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за катастар на недвижности заведен
под бр. 0101-15956/1 од 16.10.2015 година (.pdf)
-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во
Агенцијата за катастар на недвижности заведен под бр. 15956/4 од 09.11.2015 година (.pdf)
-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во
Агенцијата за катастар на недвижности заведен под бр. 0101-10248/1 од 22.07.2019 година (.pdf)
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%812/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0
%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/
2.

Организација на АКН

-Правилник за организација и работа на Агенцијата за катастар на недвижности – заведен под бр.
0101/15955/1 од 16.10.2015 година
-Органограм за внатрешна организација
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%812/o%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/
3.

Одделенија на АКН

https://www.katastar.gov.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%812/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/
4.

Контакт телефон и е-маил од АКН за генерални прашања

https://www.katastar.gov.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%812/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/
5.

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)
https://www.katastar.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8/%d0%b7%d0%b0%d
0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b8/
6. 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 (“Сл. весник
на РСМ бр.83/21”)
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 изменување и дополнување на Правилникот за овластување за овластен геодет и за
именик на овластени геодети “Сл.весник на РМ бр. 183/2019”)
Програма за полагање на испит за овластување за овластен геодет (“Сл.весник на РМ. бр 95/2015”)
Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за стекнување на овластување
за овластен геодет (“Сл.весник на РМ бр. 95/2015”)
Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално – техничката и
информатичката опрема на просториите за полагање на испит за стекнување на овластување за
овластен геодет (“Сл.весник на РМ бр. 95/2015”)
Правилник за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на цени и закупнини и
формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар –
пречистен текст
Правилник за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на цени и закупнини и
формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар (“Сл.
весник на РМ бр. 40/2015”)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на водење, формата и
содржината на регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од
продавачот/закуподавецот заверена кај нотар “Сл.весник на РМ бр. 52/2017”)
Правилник за изменување на правилникот за начинот на водење, формата и содржината на регистарот
на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот
заверена кај нотар “Сл.весник на РМ бр. 64/2015”)
Правилник за запишување на инфраструктурните објекти – пречистен текст
Правилник за запишување на инфраструктурните објекти (“Сл. весник на РМ бр.64 /14”)
Правилник за дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти (“Сл. весник
на РМ бр. 183/19” )
Правилник за дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти (“Сл. весник
на РМ бр. 245/18” )
Правилник за изменување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти (“Сл. весник на
РМ бр. 88/17” )
Правилник за дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти (“Сл. весник
на РМ бр. 184/15” )
Правилник за изменување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти (“Сл. весник на
РМ бр.147/15”)
Правилник за дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти (“Сл. весник
на РМ бр. 56/15” )
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за запишување на инфраструктурните објекти
(“Сл. весник на РМ бр. 183/14” )
Уредба за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на
податоци во електронски облик и електронски потпис при поднесување барања и пријави до
Агенцијата за катастар на недвижности – пречистен текст
Уредба за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на
податоци 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)
Уредба за изменување и дополнување на уредбата за воспоставување и начин на користење на
информацискиот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при
поднесување барања и пријави до Агенцијата за катастар на недвижности (“Сл. весник на РМ
бр.158/15”)
Правилник за геодетски работи за посебни намени – пречистен текст
Правилник за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ бр.159/13”)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл.
весник на РСМ бр. 69/21”)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл.
весник на РСМ бр. 265/20”)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл.
весник на РМ бр. 183/19”)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл.
весник на РМ бр. 48/19”)
Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 41/18”)
Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 2/17”)
Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 195/16”)
Правилник за изменување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ
бр.56/15”)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл.
весник на РМ бр.88/14”)

Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ
бр. 110/14”)
Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ,
бр. 132/2014”)
Правилник за начинот на менување на границите на катастарските општини и за определување на
катастарските општини кои се одржуваат во центарот за катастар на недвижности Скопје и секторите
за катастар на недвижности во Република Македонија – пречистен текст
Правилник за начинот на менување на границите на катастарските општини и за определување на
катастарските општини кои се одржуваат во центарот за катастар на недвижности Скопје и секторите за
катастар на недвижности во Република Македонија (“Сл. весник на РМ бр. 159/13”)
Исправка на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на менување на
границите на катастарските општини и за определување на катастарските општини кои се одржуваат во
центарот за катастар на недвижности Скопје и секторите за катастар на недвижности во Република
Македонија (“Сл. весник на РСМ, бр. 3/2020”)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на менување на границите на
катастарските општини и за определување на катастарските општини кои се одржуваат во центарот за
катастар на недвижности Скопје и секторите за катастар на недвижности во Република Македонија (“Сл.
весник на РМ, бр. 183/2019”)
Правилник за начинот на изготвување на топографски карти, ортофото карти/планови и картографски
производи – пречистен текст
Правилник за начинот на изготвување на топографски карти, ортофото карти/планови и картографски
производи (“Сл. весник на РМ бр.159 /13”)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изготвување на топографски
карти, ортофото карти/планови и картографски производи (“Сл. весник на РСМ бр. 265/20”)
Правилник за одржување на катастарот на недвижностите – пречистен текст
Правилник за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник на РМ бр.151/13”)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите (“Сл. весник на РСМ бр. 151/2020”)
Правилник за изменување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник
на РМ бр. 183/2019”)
Правилник за изменување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник
на РМ бр. 179/2017”)
Правилник за изменување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник
на РМ бр. 88/2017”)
Правилник за дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник
на РМ бр. 218/2016”)
Правилник за дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник
на РМ бр. 195/2016”)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите (“Сл. весник на РМ бр. 184/15”)
Правилник за дополнување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник
на РМ бр. 156/15”)
Правилник за изменување на правилникот за одржување на катастарот на недвижностите (“Сл. весник
на РМ бр. 147/15”)
Прилог 3: Пријава за запишување на недвижности со незапишани права
Прилог 9: Пријава за запишување на промена во катастарот на недвижности
Прилог 20: Пријава за ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност
Прилог 23: Пријава за ажурирање на податоците за недвижностите
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите (“Сл. весник на РМ бр. 132/2015”)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите (“Сл.весник на РМ бр. 8/2015”)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите (“Сл.весник на РМ бр. 229/2015”)

Правилник за основни геодетски работи (“Сл. весник на РМ бр.151/13”)
Правилник 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
(“Сл. весник на РМ бр.144/13”)
Правилник за изменување и дополнување 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 (Сл. весник на РМ бр.64 /14)
Правилник за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на
катастарската култура и класа на земјиштето – пречистен текст
Правилник за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на
катастарската култура и класа на земјиштето (“Сл. весник на РМ бр. 144/13”)
Правилник за изменување на правилникот за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и
запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето (“Сл.весник на РМ бр.
149/2017”)
Исправка на правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на катастарското
класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на
земјиштето (“Сл.весник на РМ бр. 128/2015”)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на катастарското класирање и
утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето (“Сл.весник
на РМ бр. 95/2015”)
Правилник за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти – пречистен текст
Правилник за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти (“Сл. весник на РМ“ бр.
139/13)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за катастарски планови и планови на
инфраструктурни објекти (“Службен весник на РСМ бр. 69/21”)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за катастарски планови и планови на
инфраструктурни објекти (“Службен весник на РМ бр. 183/2014”)
Правилник за формата и начинот на водење на регистарот за просторни единици – пречистен текст
Правилник за формата и начинот на водење на регистарот за просторни единици (“Сл. весник на РМ”
бр.139/13)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и начинот на водење на
регистарот за просторни единици (“Службен весник на РМ бр. 183/19”)
Правилник за начинот на извршување на премерот на државната граница, формата и содржината на
геодетскиот елаборат од извршениот премер на државната граница и за начинот на одржување на
граничните точки (“Сл. весник на РМ” бр.139/13)
Правилник за начинот на остварување на меѓународна соработка, спроведување на консултантски
услуги и обуки и за начинот на распределбата и користењето на приходите – пречистен текст
Правилник за начинот на остварување на меѓународна соработка, спроведување на консултантски
услуги и обуки и за начинот на распределбата и користењето на приходите (“Сл. весник на РМ бр.
132/13”)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на остварување на меѓународна
соработка, спроведување на консултантски услуги и обуки и за начинот на распределбата и користењето
на приходите (“Сл. весник на РМ бр. 8/20”)
Правилник за начинот на користење, диструбуција, пристап, издавање, чување и заштита на
податоците од геодетско катастарскиот информационен систем – пречистен текст

Правилник за начинот на користење, диструбуција, пристап, издавање, чување и заштита на
податоците од геодетско катастарскиот информационен систем (“Сл. весник на РМ” бр.132/13)
Правилник за изменување на правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање,
чување и заштита на податоците од геодетско – катастарскиот информационен систем (“Сл. весник на
РМ бр. 147/15”)
Прилог 1а: Барање за издавање на податоци од ГКИС
Прилог 1б: Барање за издавање на податоци од ГКИС
Прилог 1в: Барање за издавање на податоци од ГКИС
Правилник за овластување за овластен геодет (“Сл. весник на РМ” бр.132/13)
Правилник за лиценца за вршење на геодетските работи – пречистен текст
Правилник за лиценца за вршење на геодетските работи (“Сл. весник на РМ” бр.132/13)
Правилник за дополнување на Правилникот за лиценца за вршење на геодетски работи („Сл.весник на
РСМ“ бр.69/21)
Правилник за изменување на Правилникот за лиценца за вршење на геодетски работи („Сл.весник на
РСМ“ бр.313/20)
Правилник за дополнување на Правилникот за лиценца за вршење на геодетски работи („Сл.весник на
РМ“ бр.29/19)
Правилник за премер на недвижности – пречистен текст
Правилник за премер на недвижности („Сл.весник на РМ“ бр.121/13 од 03.09.2013 година)
Правилник за дополнување на Правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на РСМ” бр. 83/21)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на
РСМ” бр. 69/21)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на недвижности (“Сл. весник на
РСМ” бр. 265/20)
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)
Правилници вон сила
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”)
https://www.katastar.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d
0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/
7.

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 („Сл. весник на РМ” бр. 1/2015,
4/2015, 98/2015, 179/2017, 220/2018 и „Сл. весник на РСМ” бр. 295/2020 ) – интерен пречистен текст
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 Тарифникот 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 („Сл. весник на РСМ” бр.69/2021)
– Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот 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 („Сл.
весник на РСМ” бр.295/2020)
– Исправка на тарифникот 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 („Сл. весник на РМ” бр.220/2018)
– Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот 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 („Сл.
весник на РМ” бр.179/2017)
– Tарифник 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 (интерен пречистен текст)
– Исправка на 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.01-186/1 од 9.1.2015 година („Сл.
весник на РМ” бр.4/2015)
– Tарифникот за изменување на тарифникот 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 („Сл.
весник на РМ” бр. 98/2015)
Tарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на
инфраструктурни објекти („Сл. весник на РМ” бр. 1/2015, 4/2015 и 179/2017) – интерен пречистен
текст
Tарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на
инфраструктурни објекти бр.01-19466/5 од 19.11.2014 година („Сл. весник на РМ” бр.1/2015)
– Taрифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување
на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти („Сл. весник на РМ”
бр.179/2017)
–Tарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на
инфраструктурни објекти (интерен пречистен текст)
– Исправка на Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во
катастарот на инфраструктурни објекти бр.01-185/1 од 9.1.2015 година („Сл. весник на РМ” бр.4/2015)
Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски
работи бр. 01-19062/8 од 19.11.2014 година („Сл. весник на РМ” бр.1/2015)
Tарифник за висина на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговците поединци
овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Сл. весник на РМ” бр. 116/2014,
159/2014, 94/2015 и 155/2018) – интерен пречистен текст
Tарифник за висина на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговците поединци
овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Сл. весник на РМ” бр.116/14 од 4.8.2014
година)
– Исправка на тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на
трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи (“Сл. весник на РМ”
бр. 155/2018)
– Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висината на надоместокот за извршените
геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за
геодетски работи (“Сл. весник на РМ” бр. 94/2015)
– Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на
трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи (“Сл. весник на РМ”
бр. 159/2014)
Одлука за давање согласност на Тарифникот за надоместокот за извршените геодетски работи од страна
на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи
Tарифник за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетскокатастарскиот информационен систем („Сл. весник на РМ” бр. 116/2014, 1/2015, 42/2016, 179/2017 и
„Сл. весник на РСМ” бр. 295/2020) – интерен пречистен текст
Tарифник за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот
информационен систем („Сл.весник на РМ” бр.116/14 од 4.8.2014 година)
– Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и
увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем (“Сл.весник на РСМ”
бр.295/2020)

– Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и
увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем (“Сл.весник на РМ”
бр.179/2017)
– Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висина на надоместокот за користење и
увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем (“Сл.весник на РМ” бр.42/2016)
– Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и
увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем бр.01-20897/6 од 26.11.2014
годин (“Сл.весник на РМ” бр.1/2015)
Одлука за давање согласност на тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на
податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем
Tарифник за висината на надоместокот за издавање овластување за изработка на картографски
производи и издавање согласност за ставање во употреба на картографски производи
Тарифници вон сила
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)
https://www.katastar.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8/%d1%82%d0%b0%d
1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/
8.

Меѓународна соработка

https://www.katastar.gov.mk/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%
d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b0/#
9.

Останати документи

https://www.katastar.gov.mk/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%
d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b0/#
- Стратешки план
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/
- Годишна програма за реализација на стратешкиот план
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82/

- Годишна програма за НИПП
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bf/
- Квартални извештаи
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/
- Шестмесечни извештаи
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/
- Годишни извештаи
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/
- Годишни програми за обуки
https://www.katastar.gov.mk/2018/02/23/годишна-програма-за-обуки-за-2018-година/
- Финансиски план
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/
- Ревизорски извештаи
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/
- Годишни планови за јавни набавки
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%
d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/
-Статут на Агенцијата за катастар на недвижности (30.4.2013 год.)
-Одлука за давање согласност на статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Агенцијата за катастар на недвижности (7.9.2018 год.)
-Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности
(17.9.2018 год.)
https://www.katastar.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8/%d1%81%d1%82%d
0%b0%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/
10. Контакт од лицата задолжени за информации од јавен карактер
https://www.katastar.gov.mk/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b
0%d0%bf-%d0%b4%d0%be-

%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82-2/
11. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
-Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил
и службен телефон
-Правилник за заштитено внатрешно пријавување
https://www.katastar.gov.mk/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%
82%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/

12. Листа на активни регистри во надлежност на АКН
https://www.katastar.gov.mk/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%
d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b0/

13. Информации за услугите и производите што ги дава АКН
https://www.katastar.gov.mk/#

14. Информации за постапките како до услугите што ги нуди АКН
https://www.katastar.gov.mk/#

15. Список на вработени
https://www.katastar.gov.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%812/o%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bd/

