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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3572.

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник  на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.8.2013  година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ГРАЃАНИ ПОЛИО ПЛУС, ПОСТ ПОЛИО 

ГРУПА ЗА ПОДДРШКА, СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за одбрана му престанува користењето на нед-
вижната ствар-деловен простор на бул. „АВНОЈ“, 64, 
со вкупна површина од 163м2, лоциран на Катастарска 
парцела бр. 101, Катастарска општина Кисела Вода 2, 
евидентиран во Имотен лист бр. 51524, сопственост на 
Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

на времено користење, без надомест, на Здружение на 
граѓани ПОЛИО ПЛУС, Пост полио група за под-
дршка, Скопје, за период од десет години.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши  меѓу Министерството за 
одбрана и Здружението на граѓани ПОЛИО ПЛУС, 
Пост полио група за поддршка, Скопје,  во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

Бр. 41-5658/1 Заменик на претседателот
20 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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здравствена заштита................................ 83
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3573.
Врз основа на член 137 став (20) од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на Република Македонија бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 29.10.2013 година 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА МАКСИ-
МАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ 
И МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА УСОВРШУВА-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КОНТРОЛОРИ 

1. Со оваа одлука се одобрува Тарифникот за макси-
малната висина на надоместокот за учество на обука и 
полагање на испит и максималната висина на надомес-
токот за учество на обука за усовршување на енергет-
ските контролори бр. 01-838/12 од 23.09.2013 година, 
донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергети-
ка на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.09.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6903/1 Претседател на Владата
29 октомври 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

3574.
Врз основа на член 138 став (9) од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на Република Македонија бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 29.10.2013 година 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА МАК-
СИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА

1. Со оваа одлука се одобрува Тарифникот за макси-
малната висина на надоместокот за вршење на енергет-
ска контрола бр. 01-838/13 од 23.09.2013 година, доне-
сен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.9.2013 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6904/1 Претседател на Владата
29 октомври 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

3575.
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.10.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ 

ЗА 2013/2014 ГОДИНА

1. Со оваа програма се уредуваат  мерките, услови-
те и начинот на бодување при  вработување на инвалид-
ни лица во 2013/2014 година.

I. Корисници
 
Корисници на оваа програма  се невработени лица 

со инвалидност/лица со оштетен вид (слабовидни и 
слепи), лица со оштетен слух (наглуви и глуви), лица 
со пречки во гласот, говорот и јазикот, лица со телесна 
инвалидност (тешка и потешка телесна инвалидност), 
лице со пречки во менталниот развој (лесни и умерени 
пречки), лица со комбинирани пречки и инвалиди на 
трудот кои што немаат засновано работен однос и кои 
што поради степенот на инвалидност имаат специфич-
ни потреби во работењето и се работоспособни, врз ос-
нова на наод и мислење од надлежен стручен орган или 
комисија за оцена на работната способност на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија.

Вработените лица со инвалидност ќе бидат превзе-
мени во јавните и државните институции.

II. Мерки

Лицата со инвалидност кои ги исполнуваат услови-
те од оваа програма ќе се вработуваат во Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми Македонски шуми 
согласно со Законот за работните односи. Потоа, лица-
та со инвалидност ќе се распоредат во државната адми-
нистрација, јавните претпријатија и установи, агенции, 
фондови, единици на локалната самоуправа, правни ли-
ца кои вршат јавни овластувања, здравствени установи 
и образовни институции.

Распоредувањето ќе се реализира по претходно ут-
врдени потреби  од страна на институциите и според 
способностите и квалификациите на лицата со инвалид-
ност утврдени со мислење на надлежна комисија.

III. Носители

Оваа програма ќе ја спроведува Јавното претприја-
тие за стопанисување со шуми Македонски шуми, во 
соработка со Генералниот секретаријат при Владата на 
Република Македонија, Министерството за труд и соци-
јална политика, во соработка со Министерството за ин-
форматичко општество и администрација, Министер-
ството за финансии, Агенцијата за администрација, цен-
трите за социјална работа и Канцеларијата на претседа-
телот на Владата на Република Македонија.

 Јавното претпријатие за стопанисување со шуми 
Македонски шуми:

- ќе подготви измени и дополнувања на актот за 
внатрешна организација и систематизација за работни 
места;

- во соработка со другите носители на оваа програ-
ма ќе изготви јавен оглас за реализација на оваа прог-
рама. Во огласот ќе се објават работните на кои граѓа-
ните на Република Македонија може да се пријават за 
да бидат корисници на оваа програма, како и условите 
и критериумите за аплицирање;

- ќе објави јавен оглас на својата веб страна, како и 
во пишани и електронски медиуми со примена на знако-
вен јазик и браево писмо. Периодот на траење на јавни-
от оглас ќе изнесува 30 дена.;

- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно 
Законот за работните однос;

- заедно со останатите носители ќе иницира поста-
пка за преземање на лицата вработени согласно оваа 
програма, од страна на другите институции, согласно 
Законот за државни службеници, Законот за јавни служ-
беници и Законот за работните односи. Постапката за 
преземање ќе се спроведе по завршувањето на изборот 
на корисниците на оваа програма.

Министерството за труд и социјална политика:
- ќе обезбеди податоци за бројот на невработени ли-

ца со инвалидност, нивниот степен на инвалидност и 
вид на образование; 

- ќе ги информира  центрите за вработување и цен-
трите за социјална работа за објавениот оглас, со цел за 
проследување на информацијата до невработените ли-
ца со инвалидност;

- ќе ги информира државните институции и од нив 
ќе побара да достават податоци за потребниот кадар, 
образовниот профил и за слободни работни места во 
институцијата;

- ќе иницира постапка за преземање на лицата вра-
ботени согласно оваа програма, од страна на органите 
на државната администрација, јавните претпријатија и 
установи,агенции, фондови, единици на локалната са-
моуправа, правни лица кои вршат јавни овластувања, 
здравствени установи и образовни институции.

Агенцијата за вработување: 
- ќе доставува податоци од евиденцијата за лицата 

со инвалидност и доставува извештај за нивниот број, 
како и за видот и степенот на нивната инвалидност, 
вид и степен на образование како и возрасна структура 
на овие лица до Министерството за труд и социјална 
политика.

Услови и бодување

1. Бодувањето на граѓаните кои ќе аплицираат на 
оваа програма ќе се спроведе согласно следните ус-
лови:

- години на невработеност - 40 бода за лицата со ин-
валидност кои што најдолго се невработени, пропорци-
онално помалку бодови за останатите согласно перио-
дот на невработеност: личен 

- приход на лицето со инвалидност – 30 бода за ли-
це со инвалидност со 0 приходи, пропорционално по-
малку бодови за лица со инвалидност кое што има лич-
ни приходи

- приход на домаќинство – 20 бода за лице со инва-
лидност од домаќинство со 0 приходи, пропорционал-
но помалку бодови и

- за лица со инвалидност од домаќинства во кои 
што има приходи и самохран родител, еднородителско 
семејство или домаќинство во коешто два или повеќе 
членови се лица со инвалидност-10 бода.

2. При оцена на критериумот приходи на дома-
ќинство ќе се земе состојбата на приходи на 01.01.2013 
година.
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3. Социјалната парична помош, посебниот додаток, 
паричниот надомест за помош и нега од друго лице и 
додатокот за слепило/мобилност не се земаат како при-
ход на кандидатот и членовите на домаќинството.

4. При изборот за вработување ќе се води сметка за 
принципот за еднаква и правична застапеност на заед-
ниците во Република Македонија.

5. При изборот за вработување ќе се води сметка на 
застапеноста на видот и степенот на инвалидност спо-
ред бројот на поднесените барања на овој оглас.

6. При распоредувањето на избраните кандидати ќе 
се има во предвид наодот и мислењето на Комисијата 
за определување на работи кои може да ги извршува ин-
валидното лице на соодветно работно место.

Условите предвидени со Програма по службена 
должност ќе ги проверуваат надлежните институции: 

Министерството за труд и социјална политика, во 
соработка со Министерството за внатрешни работи 
Агенцијата за вработување, Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, Управата за 
јавни приходи и Управа за водење на матични книги. 
За спроведување на оваа програмата за вработување, 
министерот за труд и социјална политика ќе формира 
Координативно тело,  составено  од  претставници на 
Министерството за труд и социјална политика, Минис-
терството за информатичко општество и администра-
ција, Министерството за финансии, Агенцијата за адми-
нистрација и Канцеларијата на  Претседателот на Вла-
дата на Република Македонија. Координативното тело 
ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе доставу-
ва квартални извештаи за реализација на истата до Вла-
дата на Република Македонија.

IV. Извори на средства

Во 2013/2014 година се планира вработување на 
300 лица со инвалидност, за што се обезбедeни сред-
ства во Буџетот на Република Македонија за 2013/2014 
година.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-7976/1 Претседател на Владата
29 октомври 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

3576.
Врз основа на член 30, став 2 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2013 и 137/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29 октомври 2013 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И 

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. За претседател на Управниот одбор на Фондот за 
иновации и технолошки развој се именува:

- Гоце Новачевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Број 23-7890/2                   Претседател на Владата
29 октомври 2013 година        Република Македонија,

    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3577.
Врз основа на член 54 став (3), од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 
171/10, 53/11 и 69/13), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КО-
ЛИЧИНИТЕ, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЧУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ОД ВИ-
ДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ-
НИЈА,  КАКО И  НАЧИНОТ НА  РАБОТА НА ГЕН 

БАНКАТА

Член 1
     Во Правилникот за количините, условите и начи-

нот на чување на референтните примероци од видови и 
сорти на земјоделски растенија, како и начинот на рабо-
та на Ген банката (”Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.144/11), во членот 2 по став (5) се додава 
нов став (6), кој гласи:

„(6) Ревитализација на Ген банка е преземање на 
оперативни мерки и активности за обновување на по-
стоечката или набавка на нова опрема, како и одржува-
ње и обновување на примероците во Ген банката.“ 

Член 2
Во член 6 во ставот (2) по зборот „примероци“ се 

додаваат зборовите: „како и  за преземање на оператив-
ни мерки и активности за ревитализација на Ген банка-
та “.

Член 3
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.18-273/5 Министер за земјоделство,
22 октомври 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3578.
Врз основа на член 109, став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 7, став 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), Уставни-
от суд на Република Македонија на седницата одржана 
на 1 ноември 2013 година, донесе

О Д Л У К А

1. За претседател на Уставниот суд на Република 
Македонија се избира Елена Гошева, судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Су. бр. 825/13       Претседател
1 ноември 2013 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија,
Елена Гошева, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3579.
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 
30.10.2013 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Ванко Стојаноски, судија на Основниот суд Кичево, со 
навршување на 64 години на 14.10.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 30.10.2013 година. 

Бр. 07-1898/1 Судски совет
31 октомври 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

_________
3580.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден  
30.10.2013 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Симијон Здравков, судија на Основниот суд Кочани, со 
навршување на 64 години на 18.10.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  30.10.2013 година. 

Бр. 07-1899/1 Судски совет
31 октомври 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

_________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3581.
Врз основа на член 46 став 1 точка в) и став 2 и 

член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010 , 135/2011 и 13/2013), постапувајќи по барање-
то на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје број 03-4105 од 23-07-2013 година, Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 14-10-2013 година донесе 

ДОПОЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ
1.СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на:
-  Тарифата на услугите што ги врши Централниот 

депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесни-
ците во работата на Депозитарот и корисниците на не-
говите услуги број 02-4075/1 од 19-07-2013 година

- Одлуката бр. 02-4075/3 од 13-08-2013 година за ис-
правка на Тарифата на услугите што ги врши Централ-
ниот депозитар АД Скопје за учесниците во работата 
на Депозитарот и корисниците на неговите услуги број 
02-4075/1 од 19-07-2013 година и 

- Одлуката бр. 02-4075/2 од 13-08-2013 година за из-
мени на Тарифата на услугите што ги врши Централни-
от депозитар АД Скопје за учесниците во работата на 
Депозитарот и корисниците на неговите услуги број 
02-4075/1 од 19-07-2013 година.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА  Централниот депозитар АД 
Скопје во рок од 15 календарски дена од денот на прие-
мот на ова Решение да ги изврши следните интер-
венции:

- Во глава 1.2. Корпоративни активности во точка 
1.2.1. која го регулира надоместокот за корпоративни 
дејства за акционерски друштва кои се реализираат пре-
ку сметките на имателите на хартии од вредност, да се 
прецизира дека предвидените надоместоци во висина 
од 45 МКД и 4.000 МКД ќе се наплаќаат кумулативно.  

- Во глава 1.2. Корпоративни активности во точка 
1.2.3. која го регулира надоместокот за претворање на 
род на акции, да се прецизира дека предвидените надо-
местоци во висина од 45 МКД и 4.000 МКД ќе се напла-
ќаат кумулативно. 

- Во глава 1.2. Корпоративни активности во точка 
1.2.4. која го регулира надоместокот за пресметки, да 
се прецизира дека предвидените надоместоци во виси-
на од 45 МКД и 2.000 МКД ќе се наплаќаат кумула-
тивно. 

- Во глава 1.2. Корпоративни активности во точките 
1.2.6, 1.2.7. и 1.2.8. кои ги регулираат надоместоците 
при постапка за преземање на акционерско друштво, да 
се прецизира дека надоместокот се наплаќа од презема-
чот.

- Во глава 1.2. Корпоративни активности во точката 
1.2.8. која го регулира надоместокот за спроведување 
на принудна продажба/принудно купување на хартии 
од вредност, да се прецизира дека се работи за дејстви-
ја согласно одредбите на Законот за преземање на акци-
онерски друштва.

- Во глава 1.3. Услуги за известување на издавачите 
во точката 1.3.6. која го регулира надоместокот за изра-
ботка на потврда за право на глас, да се определи сод-
ржината на потврдата за право на глас.

- Во главата 1.3. Услуги за известување на издавачи-
те и главата 4. Услуги за сопствениците на хартии од 
вредност и останати субјекти-корисници на услуги на 
ЦДХВ, во однос на надоместоците определени во точ-
ките 1.3.7., 4.22. и 4.23. кои ги регулираат надоместоци-
те за изработка на нестандардни извештаи, да се опре-
делат поимите на различните типови на нестандардни 
извештаи предвидени со Тарифата.

- Во главата 1.3. Услуги за известување на издавачи-
те и главата 4. Услуги за сопствениците на хартии од 
вредност и останати субјекти-корисници на услуги на 
ЦДХВ, во однос на надоместоците определени во точ-
ките 1.3.8., 4.19., 4.20. и 4.21. кои ги регулираат надо-
местоците за изработка на стандардни извештаи, да се 
определат поимите на различните типови на стандард-
ни извештаи предвидени со Тарифата.

- Во главата 4. Услуги за сопствениците на хартии 
од вредност и останати субјекти-корисници на услуги 
на ЦДХВ во точките 4.6. и 4.7. кои ги регулираат надо-
местоците за спроведување/бришење на ограничување 
на сметката за хартии од вредност, да се прецизира де-
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ка  надоместот ќе се наплаќа по извршен пренос на 
ИСИН од сопственичка на ограничена сметка, без раз-
лика на колку ограничени сметки ќе бидат префрлени 
хартиите од вредност, односно дека надоместокот се 
наплаќа по извршен пренос. 

- Да воведе нов надоместок за упис на хартии од 
вредност издадени по пат на иницијална јавна понуда 
во износ од 5.000,00 денари.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар АД 
Скопје да достави до Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија пречистен текст на Тарифата 
на услугите што ги врши Централниот депозитар АД 
Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и ко-
рисниците на неговите услуги.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе 
жалба до Комисијата за решавање на жалби од областа на па-
зарот на хартии од вредност во рок од 15 работни дена од де-
нот на приемот на истото.

Бр. УП1 08-121 Комисија за хартии од вредност
14 октомври 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

__________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3582.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и член 68 став 1 точка 4 од Законот за банките („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 
67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Републи-
ка Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕТО СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА 
БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за управувањето со ликвидносниот 
ризик на банките („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 126/11 и 19/12) во точка 36  став 1 потточка 
б), алинеја 3, процентот: „80%“ се заменува со процен-
тот: „60%“.

 2. Во точка 37 став 1 потточка б), алинеја 3, процен-
тот: „80%“ се заменува со процентот: „60%“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе почне да се применува од 1 декември 
2013 година.

Гувернер
и претседавач на Советот

О. бр. 02-15/X-1/2013 на Народна банка на
30 октомври 2013 година Република Македонија,

Скопје Димитар Богов, с.р.
__________

3583.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и член 27 став 1 од Законот за девизното работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе  

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ 
ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВ-
НИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ 

СО НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Одлуката за условите и начинот под кои рези-
дентите можат да вршат наплата и плаќање во ефектив-
ни странски пари во трансакциите со нерезиденти 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/06, 
42/11 и 72/13), во точка 8 став 1 под б) алинеја 2, зборо-
вите: „извод од Трговскиот регистар којшто треба да 
биде издаден со датум не постар од 1 година, во кој е 
наведено дека трговското друштво има дејност за врше-
ње работи на меѓународен транспорт“, се заменуваат 
со зборовите: „важечка лиценца за вршење јавен пре-
воз во меѓународниот сообраќај издадена од Министер-
ството за транспорт и врски“.

2. Во точка 10 став 1, алинејата 2 се заменува со но-
ва алинеја којашто гласи:

„- важечка лиценца за вршење јавен превоз во меѓу-
народниот сообраќај издадена од Министерството за 
транспорт и врски“.

Ставот 2 се брише.

3. Во точка 13, зборовите: „По исклучок не е потре-
бен превод од документот меѓународен товарен лист - 
ЦМР“ се бришат.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Гувернер
и претседавач на Советот

О. бр. 02-15/X-2/2013 на Народна банка на
30 октомври 2013 година Република Македонија,

Скопје Димитар Богов, с.р.
__________

3584.
И С П Р А В К А

По извршеното срамнување со изворниот текст на 
Упатство за дополнување на Упатството за начинот за 
вршење на платниот промет со странство, објавено во 
„Службен весник на РМ“ број 144 од 22 октомври 2013 
година, на стр.25, е направена техничка грешка

      наместо:                            треба да стои:
       „У.бр.32119/2                        „У.бр.32119/2
16 октомври 2012 година         16 октомври 2013 година
            Скопје“                                 Скопје“

__________
                   

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

3585.
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 

став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 
24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
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ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА БИВАЛВНИ МЕКОТЕЛИ НАМЕНЕ-
ТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПО ПОТЕКЛО ОД 

ТУРЦИЈА

Член 1
(1) Со ова решение се забранува увозот во Републи-

ка Македонија на живи и разладени бивалвни мекотели 
наменети за исхрана на луѓе по потекло од Турција.

(2) Замрзнатите и преработени бивалвни мекотели 
наменети за исхрана на луѓе по потекло од Турција мо-
же да се увезат под услов да се изврши задолжителен 
лабораториски преглед на:

1) Escherichia Coli во пратките со замрзнати бивaлв-
ни мекотели; и

2) морски биотоксини во пратките со замрзнати или 
преработени бивaлвни мекотели.

(3) Пратките од став (2) на овој член остануваат под 
надзор на официјалниот ветеринар на граничниот пре-
мин на влез во Република Македонија до добивање на 
резултатите од лабораториските прегледи.

(4) Доколку лабораториските прегледи од став (2) 
на овој член покажат позитивни резултати, официјални-
от ветеринар на граничен премин на влез во Република 
Македонија веднаш ја запленува и уништува пратката. 

Член 2
Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 02-3358/4 Агенција за храна и ветеринарство,
30 октомври 2013 година Директор

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

3586.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  24.10.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горно Кратово која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Кратово, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горно Кратово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 02-18578/1
24 октомври 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

3587.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  24.10.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Нежилово која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Нежилово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Нежилово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 02-18579/1
24 октомври 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

3588.
Врз основа на член 215 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013) и член 6 од Законот за прибавување 
и размена на докази и податоци по службена должност 
(„Службен весник на Република Македонија“  број 
79/2013), Управниот одбор на Агенцијата за катастар 
на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА

НЕДВИЖНОСТИТЕ

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на запи-

шување на недвижностите кои останале со незапишани 
права и на запишување на промени во катастарот на 
недвижности, начинот на исправка на грешка, начинот 
на ажурирање на податоците во катастарот на недвиж-
ности, формата и содржината на обрасците на пријави-
те за запишување/промена/исправка на грешка/ажури-
рање (во натамошниот текст: пријавите), формата и сод-
ржината на потврдата за запишување/одбивање/исправ-
ка на грешка/ажурирање, како и начинот на прибавува-
ње и размена на докази и податоци по службна долж-
ност при одржување на катастарот на недвижности.

Опфат на одржување на катастарот на недвижности

Член 2
(1) Одржувањето на катастарот на недвижностите 

опфаќа:
- запишување на недвижности кои при востановува-

њето на катастарот на недвижности останале со незапи-
шани права,

- запишување на промени во востановениот катас-
тар на недвижности,

- отстранување на грешки во катастарот на недвиж-
ности и
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- ажурирање на податоците во катастарот на нед-
вижности.

(2) Одржувањето на катастарот на недвижности се 
врши по пријава на странка и по службенa должност.

II. ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ОДРЖУВАЊЕ 
НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Поведување постапка во одржување на катастарот 
на недвижности

Член 3
(1) Постапката за запишување во одржување на ка-

тастарот на недвижности се поведува со поднесување 
пријава. Пријава се поднесува и кога се врши запишува-
ње во катастарот на недвижности во постапка по служ-
бена должност поведена од страна на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности (во натамошниот текст: Агенци-
јата) согласно со Законот за катастар на недвижности, 
или поведена од страна на друг надлежен орган соглас-
но со друг закон. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член Агенцијата 
со предмет оформен со службен наод, во постапка по 
службена должност врши исправка на грешки во катас-
тарот на недвижности утврдени по службена должност, 
бришење на прибележаните факти и околности, како и 
други запишувања и промени согласно со Законот за ка-
тастар на недвижности (во натамошниот текст: Зако-
нот) и друг закон.

Начин на поднесување на пријава

Член 4
(1) Пријавата од член 3 став (1) од овој правилник 

заедно со прилозите се поднесува во електронска 
форма, односно по електронски пат или во писмена 
форма лично или преку пошта.

(2) Кога пријавата и прилозите се поднесуваат по 
електронски пат, треба да бидат потпишани со валиден 
сертификат издаден од овластен издавач.

(3) Пријавата и прилозите од став (2) на овој член 
се архивираат во електронска форма. 

(4) Кога пријавата и прилозите се поднесуваат во 
писмена форма, пријавата треба да биде потпишана сво-
ерачно од подносителот на пријавата, а прилозите кои 
се доставуваат кон пријавата треба да бидат во ориги-
нал или во копија заверена од субјект овластен за врше-
ње на таквиот вид јавно овластување.

(5) Пријавата и прилозите од став (4) на овој член 
се скенираат и се формира предмет во електронска 
форма. 

(6) Субјектите со пренесени јавни овластувања кои 
согласно со закон се обврзани исправите за правен ос-
нов по службена должност да ги доставуваат до 
Агенцијата, истите заедно со прилозите и пријавата ги 
доставуваат до Агенцијата по електронски пат, во роко-
ви пропишани согласно со посебниот закон.

Прилози кон пријавата и доказ за платен 
надоместок

Член 5
(1) Кон пријавата, подносителот на пријавата прила-

га исправа за правен основ, зависно од видот на проме-
ната геодетски елаборат, како и доказ за платен надо-
месток за запишувањето согласно со Законот.

(2) Доказ за платен надоместок не се прилага кон 
пријавата за:

- исправка на грешка, 
- запишување/промени во катастарот на недвижнос-

ти за недвижности кои се запишуваат во сопственост 
на Република Македонија, 

- промена на катастарска култура и класа која се 
врши по службена должност согласно со одредбите од 
член 80 став (2) од Законот, 

- запишување на земјиште кое останало со незапи-
шани права, на кое е изграден објект кој е во постапка 
на утврдување правен статус согласно со закон, а за 
кое е поднесена пријава од надлежен орган согласно со 
закон,     

- ажурирање на податоците за недвижностите по 
службена должност и

- во други случаи пропишани со закон.
(3) Во случај на зголемен обем на поднесени прија-

ви од ист подносител, начинот на плаќање на надомес-
токот за запишувањето може да се уреди со посебен до-
говор склучен помеѓу Агенцијата и подносителот на 
пријавите.

Содржина на пријавата

Член 6
(1) Пријавата особено содржи: лични и адресни по-

датоци за носителот на правото и за неговиот 
ЕМБГ/ЕМБС, податоци за видот на промената, подато-
ци за правниот основ на запишувањето, податоци за 
бројот на геодетскиот елаборат, податоци за недвиж-
носта и е-маил адреса/мобилен телефонски број.

 (2) Доколку подносителот на пријавата не е носите-
лот на правото на недвижноста, туку некој од другите 
лица наведени во член 2 точка 23 од Законот, тогаш во 
пријавата покрај податоците за носителот на правото  
се пополнуваат и личните и адресни податоци за подно-
сителот на пријавата.

(3) Во пријавата се содржани и доказите и податоци-
те кои Агенцијата ги прибавува по службена должност 
согласно со Законот за прибавување и размена на дока-
зи и податоци по службена должност, како и назнака да-
ли е согласен, односно дали ја овластува Агенцијата во 
негово име и за негова сметка да ги користи податоци-
те содржани во пријавата во постапка на прибавување 
на потребни докази и податоци од други институции, 
по службена должност.

                                                                        
Прием на пријавата и потврда за прием

Член 7
(1) Пријавата поднесена по електронски пат или во 

писмена форма, се прима на начин што се заведува во 
електронскиот деловодник, од кој автоматски се доде-
лува деловоден број и се издава потврда за прием на 
пријавата.

(2) Потврдата од став (1) на овој член особено сод-
ржи податоци  за времето на поднесување на пријавата, 
видот на запишувањето, број под кој пријавата е заведе-
на во електронскиот деловодник, име и презиме на под-
носителот на пријавата, податоци за поднесените при-
лози и други податоци.

(3)Формата и содржината на потврдата за прием на 
пријавата од став (1) на овој член е дадена во прилог 
број 1 кој е составен дел од овој правилник.

Заверка на геодетски елаборати

Член 8
(1) Геодетските елаборати доставени во прилог на 

пријавата се заверуваат од страна на стручно лице од ге-
одетска насока при Агенцијата, откако ќе се утврди де-
ка при нивната изработка се користени податоци од Ге-
одетско катастарскиот информационен систем (во ната-
мошниот текст :ГКИС).

(2) Геодетските елаборати доставени во електрон-
ска форма се заверуваат на начин што во електронската 
база на податоци се генерира електронски запис, однос-
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но известување потпишано со валиден сертификат изда-
ден од овластен издавач со кое подносителот на геодет-
скиот елаборат се известува дека е извршена/не е из-
вршена заверка.

(3) Геодетските елаборати доставени во писмена 
форма се заверуваат на начин што се потпишуваат свое-
рачно на насловната страна.  

Редослед на постапување по пријавите

Член 9
 (1) Пријавите се земаат во постапка според времето 

на приемот на пријавата, односно според времето на 
нејзиното заведување во електронскиот деловодник.

(2) Кога се поднесени повеќе пријави за иста нед-
вижност, постапувањето се врши според пријавата која 
е прво примена.

(3) Пријавите со доставените прилози согласно со 
Законот и овој правилник со кои подносителот бара во 
брза постапка запишување на стопански објекти во ка-
тастарот на недвижности, пред нивното заведување во 
електронскиот деловодник овластено службено лице ги 
проверува и врши нивно споредување со податоците во 
службената евиденција со цел утврдување дали се це-
лосни и комплетни и дали се исполнети условите за за-
пишување во катастарот на недвижности. 

(4) Само доколку во случајот од став (3) на овој 
член се утврди дека се исполнети условите за запишува-
ње во катастарот на недвижности на предметните сто-
пански објекти, подносителот на пријавата се упатува 
да изврши уплата на надоместокот во висина утврдена 
во тарифник, по што пријавата со прилозите се земаат 
во брза постапка.

(5) Доколку при проверувањето и споредувањето од 
став (3) на овој член се утврди дека за истата недвиж-
ност има поднесено пријави за запишување по кои се-
уште не е постапено, истите се земаат во постапка, а на 
подносителот на пријавата за запишување на стопан-
ски објекти во брза постапка му се укажува за фактот 
дека по неговата пријава ќе се постапи веднаш штом се 
донесат потврди по претходно поднесените пријави.

Список на промена

Член 10
(1) Запишувањето во одржување на катастарот на 

недвижности се врши во електронската база на пода-
тоци. 

(2) За секое извршено запишување се изготвува спи-
сок на промена, која службеното лице кое го врши запи-
шувањето ја потпишува со валиден сертификат изда-
ден од овластен издавач. 

(3) За секое извршено запишување од став (1) на 
овој член, во  електронската база на податоци се регис-
трира дата и час кога е извршено запишувањето, број 
на предметот по кој е извршено запишувањето, како и 
лицето кое го извршило запишувањето.

(4) За сите извршени запишувања во одржување на 
катастарот на недвижности за една катастарска оп-
штина, на крајот на календарската година се формира 
книга на список на промени во електронска форма, која 
се печати во писмена форма.

(5)Формата и содржината на списокот на промена 
од став (2) на овој член е дадена во прилог број 2 кој е 
составен дел од овој правилник.

      
Запишување на правото на сопственосот 

на заеднички простории

Член 11
(1) Запишувањето на правото на сопственост на за-

едничките делови на зградата кои се во функција на по-
себниот дел од зградата (заеднички простории) се 

врши по пријава на странка, кон која се прилага правни-
от основ со кој било извршено или се врши запишува-
ње на правото на сопственост и подоблиците на ова 
право во катастарот на недвижности. 

(2) Кон пријавата и правниот основ од став (1) на 
овој член се прилага доказ за платен надоместок за за-
пишувањето на правото на сопственост на заедничките 
делови на зградата за кои во службената евиденција на 
Агенцијата, односно во катастарот на недвижности по-
стојат податоци од извршениот премер.

(3) Доколку  во службената евиденција на Агенци-
јата, односно во катастарот на недвижности, за заеднич-
ките делови на зградата кои се во функција на посебни-
от дел од зградата не постојат податоци од извршениот 
премер, Агенцијата ќе изврши запишување на овие за-
еднички делови согласно со став (1) на овој член само 
доколку кон пријавата се приложи и геодетски елабо-
рат.

Евидентирање на вредноста на недвижностите 
и закупнините

Член 12
(1) Службеното лице при запишувањето во катаста-

рот на недвижности, по службена должност, во посеб-
ната евиденција во ГКИС ги евидентира вредностите 
на недвижностите, како и вредностите на закупнините 
содржани во исправите за правен основ кои се доставе-
ни во прилог на пријавите за запишување. 

(2) Податоците за вредноста на недвижностите од 
став (1) на овој член службеното лице ги презема од ис-
правите за правен основ за промет на недвижностите и 
тоа вредноста изразена преку наведената купопродаж-
на цена, како и вредноста која е производ од утврдени-
от данок на промет и даночната стапка, а податоците за 
вредноста на закупнините од истиот став службеното 
лице ги презема од исправите за правен основ со кои се 
востановува закупот на недвижностите изразена како 
висина на закупнина која ја плаќа закупецот. 

III. ИЗЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 
И ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРИЈАВАТА

Изземање по службена должност и по барање на под-
носителот на пријавата

Член 13
(1) Во постапката на одржување на катастарот на 

недвижностите службеното лице кое е овластено да по-
стапува по пријавите ќе се изземе од постапувањето во 
случаите кога:

- е подносител на пријавата, сосопственик, полно-
мошник или законски застапник на подносителот на 
пријавата,

- со подносителот на пријавата, со застапникот или 
со полномошникот на подносителот на пријавата е род-
нина по крв во права линија, а во странична линија зак-
лучно до четврти степен, брачен другар или роднина 
по брачниот другар заклучно до втор степен и тогаш ко-
га бракот престанал и

- со подносителот на пријавата, со застапникот или 
со полномошникот на подносителот на пријавата е во 
однос на старател, посвоител, посвоеник или хранител.

(2) Службеното лице е должно веднаш штом ќе до-
знае за постоење на некоја од причините за изземање 
од став (1) на овој член да ја прекине понатамошната 
работа и за тоа да го извести непосредно претпоставе-
ниот раководен државен службеник, со барање да биде 
изземен од понатамошно постапување.
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(3) Од причините наведени во став (1) на овој член 
и подносителот на пријавата може да бара изземање на 
службеното лице од постапувањето по пријавата.

(4) Кон барањето за изземање, службеното лице, од-
носно подносителот на барањето за изземање, треба да 
приложи докази од кои ќе се утврди постоењето на при-
чините за изземање.

Одлучување по барањето за изземање

Член 14
(1) За изземање на службеното лице одлучува непос-

редно претпоставениот раководен државен службеник.
(2) По увидот во доказите за причините за изземање 

на службеното лице, непосредно претпоставениот рако-
воден државен службеник донесува потврда за иззе-
мање, односно потврда за одбивање на барањето за из-
земање.

Откажување од пријавата

Член 15
(1) Подносителот на пријавата може со барање да 

се откаже од пријавата, до донесувањето на потврда од 
страна на службеното лице. Во барањето за откажува-
ње од пријавата подносителот на пријавата не мора да 
ги наведува причините заради кои се откажува од прија-
вата.

(2) Службеното лице кое постапува по пријавата до-
несува потврда за откажување од пријавата, која се дос-
тавува до подносителот на барањето за откажување. 
Кон потврдата за откажување, на подносителот на бара-
њето му се враќаат прилозите доставени кон пријавата.

IV. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИЈАВАТА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ  КОИ  ОСТАНАЛЕ 

СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА

Поведување на постапка за запишување
на недвижности со незапишани права

Член 16
(1) Недвижностите кои при востановувањето на ка-

тастарот на недвижности останале со незапишани пра-
ва се запишуваат во одржување на катастарот на нед-
вижностите со поднесување на  пријава кон која се при-
ложува исправа за правен основ за запишување, геодет-
ски елаборат и доказ за платен надоместок.  

(2) Формата и содржината на образецот на пријава-
та за запишување на недвижностите кои останале со не-
запишани права е дадена во прилог број 3 кој е соста-
вен дел од овој правилник.

Одбивање на пријавата поради нецелосност 
или некомплетност

Член 17
(1) Службеното лице од областа на правните науки 

кое постапува по пријавата, издава потврда за одбива-
ње поради нецелосност на пријавата, ако по извршени-
от увид во поднесената пријава утврди дека  истата не 
ги содржи податоците  од член 6 од овој правилник.

(2) Службеното лице од став (1) на овој член  изда-
ва потврда за одбивање поради некомплетност, ако по 
извршениот увид во поднесената пријава и прилозите 
доставени кон истата утврди дека  кон пријавата не се 
доставени прилозите од член 5 од овој правилник.

(3) Потврда за одбивање поради некомплетност на 
пријавата се издава и во случај кога стручното лице од 
геодетска насока при заверката на геодетскиот елабо-
рат ќе утврди дека не се користени податоци од ГКИС.

(4) По исклучок од став (2) на овој член, доколку 
кон пријавата не се приложени правни основи за запи-

шување, но во истата е наведено дека земјиштето/објек-
тите предмет на пријавата за запишување биле евиден-
тирани во катастарот на земјиште, пријавата нема да би-
де одбиена како некомплетна.

(5) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за одбивање на пријавата за запишување на недвиж-
ности со незапишани права поради нецелосност, однос-
но некомплетност е дадена  во прилог број 4 кој е соста-
вен дел од овој правилник.

(6) Во образложението на потврдата од став (5) на 
овој член се наведуваат и доказите и податоците кои се 
прибавени по службена должност, како и видот на нап-
латениот надоместок за прибавените докази и подато-
ци по службена должност.

Постапка на споредување на податоците

Член 18
(1) По извршената заверка на геодетскиот елаборат, 

за целосните и комплетните пријави за запишување 
стручното лице од геодетска насока и службеното лице 
од областа на правните науки вршат споредување на по-
датоците содржани во пријавата за запишување со пода-
тоците содржани во правниот основ и податоците приб-
рани со премерот содржани во геодетскиот елаборат, а 
за случите од член 17 став (4) од овој правилник вршат 
споредување на податоците содржани во пријавата за 
запишување и во геодетскиот елаборат со податоците 
од катастарот на земјиште.  

(2) За недвижностите за кои не постојат податоци 
во катастарот на земјиште, исправите за правните осно-
ви од став (1) на овој член треба да содржат доволно по-
датоци за недвижноста и за носителите на правата на 
недвижноста ( адреса, број, влез, стан и сл.) кои споре-
дени со податоците прибрани со премерот овозможува-
ат идентификација на недвижноста (соодветност на по-
датоци).

Разлики во површините на катастарските парцели

Член 19
(1) Доколку по извршеното споредување на подато-

ците од  член 18 од овој правилник се утврди дека по-
стои разлика на површината на катастарската парцела 
содржана во правниот основ со површината прибрана 
со премерот содржана во геодетскиот елаборат, која 
разлика е во рамките на дозволените отстапувања од 
членот 194 став (1) и став (2) од Законот, се запишува 
површината прибрана со премерот и се издава потврда 
за запишување во катастарот на недвижности.

(2) Ако по извршеното споредување на податоците 
од  член 18 од овој правилник се утврди дека гранична-
та линија на катастарската парцела која е предмет на 
премерот и содржана во геодетскиот елаборат отста-
пува, односно не е иста со граничната линија 
(дел/цела) на катастарската парцела која е запишана во 
катастарот на недвижности, а притоа разликата во пов-
ршината добиена при премерот е во рамките на дозво-
леното отстапување од член 194 став (1) од Законот, се 
запишува површината утврдена со премерот, доколку 
кон геодетскиот елаборат има приложено изјава/изјави 
за согласност за прифаќање на граничната линија и но-
воутврдената површина на катастарската парцела, пот-
пишани од страна на носителите на правата на сосед-
ната/соседните катастарски парцели спрема кои е ут-
врдено отстапувањето, заверени од надлежен орган сог-
ласно закон (нотар).

(3) Во случајот од став (2) на овој член со потврдата 
за запишување на недвижностите кои останале со неза-
пишани права предмет на пријавата за запишување, се 
вршат и промени во податоците на запишаните права 
на соседната/соседните катастарски парцели за кои се 
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приложени изјавите за согласност за прифаќање на гра-
ничната линија и новоутврдената површина на  катас-
тарската парцела. 

(4) Во изјавата од став (3) на овој член потребно е 
покрај личните и адресните податоци за носителите на 
правата на соседната/соседните катастарски парцели 
спрема кои е утврдено отстапувањето, да бидат содржа-
ни и податоци за бројот и површината на предметната 
катастарска парцела за која  лицата кои ја даваат изјава-
та наведуваат дека ја прифаќаат новата гранична лини-
ја и новоутврдената површина која произлегува од 
предлог новата состојба содржана во изготвениот гео-
детски елаборат, со наведување на бројот и датумот на 
заведување на геодетскиот елаборат и изготвувачот на 
истиот. Во изјавата треба да биде наведено и дека се 
согласни да се изврши промена во податоците и за ка-
тастарските парцели запишани во катастарот на нед-
вижности на нивно име. Изјава за согласност за прифа-
ќање на  новата гранична линија и новоутврдената пов-
ршина, покрај носителите на правата на соседната/со-
седните катастарски парцели спрема кои е утврдено от-
стапувањето, потребно е да достави и подностителот 
на пријавата/носителот на правато на катастарската пар-
цела која е предмет на пријавата за запишување, кој во 
изјавата покрај другите податоци наведува дека е согла-
сен и прифаќа да биде запишан на површината на катас-
тарската парцела утврдена со премерот која површина 
е во рамките на дозволените отстапувања. 

(5) Доколку во случајот од став (2) на овој член се 
утврди дека разликите во површината добиена при пре-
мерот се во рамките на дозволените отстапувања од 
членот 194 став (1) од Законот, а при тоа кон геодетски-
от елаборат не се приложат изјави за согласност за при-
фаќање на граничната линија и новоутврдената пов-
ршина, како и кога разликите во површината добиена 
при премерот се надвор од рамките на дозволените от-
стапувања од членот 194 став (1) и став (2) од Законот, 
а и во двата случаи не се извршени промени при одржу-
вање на катастарот на недвижностите, се врши запишу-
вање на површината на катастарската парцела утврдена 
со премерот, како податоци за носителите на правата 
се превземаат податоците содржани во исправите за  
правните основи, а сосопственичките (идеалните  де-
лови) се пресметуваат сразмерно на нивното учество во 
вкупната површина на катастарската парцела утврдена 
при премерот. Со потврдата за запишување, се вршат и 
промени во податоците на запишаните права на сосед-
ната/соседните катастарски парцели.

(6) Доколку во случајот од став (5) на овој член се 
утврди дека се извршени промени при одржување на ка-
тастарот на недвижностите, во скицата на премерување 
се прикажува фактичката состојба прибрана со преме-
рот  и состојбата од катастарот на недвижности, а пода-
тоците за границите  и за површината на катастарската 
парцела се превземаат од катастарот на недвижности. 
На дигиталниот катастарски план како дел од геодет-
скиот елаборат се прикажува состојбата од катастарот 
на недвижности која е предмет на запишување, во пред-
лог новата состојба се превземаат податоците содржа-
ни во исправите за  правните основи, а сосопственички-
те (идеалните  делови) се пресметуваат сразмерно на 
нивното учество во вкупната површина на катастарска-
та парцела утврдена при премерот.

(7) Потврдата за извршеното запишување се доста-
вува до подносителот на пријавата/носителот на пра-
вото, како и до носителите на правото на соседната/со-
седните катастарски парцели на кои е извршена проме-
ната. 
Запишувања  на катастарски парцели при разлики 

во површини поголеми од дозволените

Член 20
Доколку по извршеното споредување на податоци-

те од член 18 од овој правилник се утврди дека грани-
ците и површината на катастарската парцела предмет 
на запишување одговараат на податоците за истите сод-
ржани во катастарот на недвижности, но дека постои 
разлика во површината на катастарската парцела сод-
ржана во правниот основ со површината прибрана со 
премерот, која разлика е надвор од рамките на дозволе-
ните отстапувања од членот 194 став (1) и став (2) од 
Законот, се врши запишување на површината на катас-
тарската парцела утврдена со премерот, како податоци 
за носителите на правата се превземаат податоците сод-
ржани во исправите за  правните основи, а сосопстве-
ничките (идеалните  делови) се пресметуваат сразмер-
но на нивното учество во вкупната површина на катас-
тарската парцела утврдена при премерот.

Запишување на податоци за корисна површина

Член 21
(1) Кога податоците за внатрешната  (корисна) пов-

ршина на згради, посебни и заеднички делови од згра-
ди и други објекти кои останале со незапишани права 
содржани во исправите за правен основ, се разликуваат 
од податоците прибрани со премерот содржани во гео-
детскиот елаборат, пријавата за запишување се одбива 
и не се врши евидентирање на бесправно изградените 
објекти и делови од објекти.

(2) Во случај кога разликите во податоците за пов-
ршината од став (1) на овој член се должат само на раз-
лика како резултат на завршната обработка на посеб-
ните/заедничките делови од зградата (малтерисување, 
изолација и слично), а се исполнети другите услови за 
запишување во катастарот на недвижностите пропиша-
ни со Законот и овој правилник, се врши запишување  
на намалената внатрешна површина содржана во гео-
детскиот елаборат. 

(3) По исклучок од став (1) на овој член кога испра-
вите за правен основ се донесени заклучно до 1 јули 
2005 година, се запишува податокот за површината на 
зградите, посебните и заедничките делови од згради и 
други објекти содржан во правниот основ за запишу-
вање, а разликата во површината се евидентира во еви-
дентен лист за бесправно изградени објекти. 

Начин на запишување/одбивање на запишувањето 
поради несоодветност односно неподобност

Член 22
(1) Доколку при споредувањето се утврди дека не 

постои соодветност на податоците во смисол на одред-
бите од член 175 став (2) од Законот, дека правниот ос-
нов не е подобен за запишување во смисол на одредби-
те од член 176 од Законот, како и во случаите од член 
21 став (1) од овој правилник, стручното лице од гео-
детска насока изготвува стручен наод во кој ги наведу-
ва причините за несоодветноста, а службеното лице од 
областа на правните науки донесува потврда за одбива-
ње на пријавата за запишување поради несоодветност, 
односно неподобност на правните основи.

(2) Доколку при споредувањето се утврди соодвет-
ност на податоците,  односно подобност на правните ос-
нови за запишување, стручното лице од геодетска насо-
ка за техничките податоци содржани во геодетскиот 
елаборат во електронска форма изготвува стручен наод 
и составува предлог-список на промена, кои ги потпи-
шува со валиден сертификат издаден од овластен изда-
вач.

(3) Во случајот од став (2) на овој член, службеното 
лице од областа на правните науки го дополнува/усог-
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ласува предлог-списокот на промена со податоци за но-
сителите на правата и за видот на правата и донесува 
потврда за запишување. Одобрената предлог список на 
промена и потврдата за запишување ги потпишува со 
валиден сертификат издаден од овластен издавач, со 
што запишувањето на недвижностите со незапишани 
права  се спроведува во електронската база на пода-
тоци.

(4) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за одбивање на пријавата за запишување на недвиж-
ности со незапишани права поради несоодветност, од-
носно неподобност на правните основи е дадена  во 
прилог број 5 кој е составен дел од овој правилник.

(5) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за запишување на недвижности со незапишани права  
е дадена  во прилог број 6 кој е составен дел од овој 
правилник.

(6) Во образложението на потврдите од став (5) и 
став (6) на овој член се наведуваат податоците и докази-
те кои се прибавени по службена должност, како и ви-
дот на наплатениот надоместок за прибавените докази 
и податоци по службена должност.

Запишување на недвижности со незапишани права 
по службена должност

Член 23
(1) Во случаите од член 3 став (2) од овој правил-

ник по извршеното споредување на податоците соглас-
но одредбите од овој правилник, за извршеното запишу-
вање на недвижности со незапишани права во катаста-
рот на недвижности по службена должност, службено-
то лице донесува потврда за запишување на недвижнос-
ти со незапишани права по службена должност или пот-
врда за одбивање на запишувањето на недвижностите 
со незапишани права по службена должност.

(2) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за запишување на недвижности со незапишани права 
по службена должност е дадена во прилог број 7 кој е 
составен дел од овој правилник.

(3) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за одбивање на запишувањето на недвижности со не-
запишани права по службена должност е дадена во при-
лог број 8 кој е составен дел од овој правилник.                  

V. ПРОМЕНИ ВО ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ 
НА НЕДВИЖНОСТИ

Опфат на запишување промени во одржување на ка-
тастарот на недвижности

Член 24
(1) Запишувањето промени во одржување на катас-

тарот на недвижности ги опфаќа промените на подато-
ците за:

- недвижностите,
- правата на недвижностите,
- носителите на правата на недвижностите,
- предбележувањата како условни укнижувања, 
- предбележувањата на идна градба и
- прибележувањата.
(2) Во зависност од податоците од став (1) на овој 

член кои се предмет на промена, запишувањето на про-
мените се врши со или без геодетски елаборат.

Поведување на постапка за запишување промени во 
катастарот на недвижности

Член 25
(1)Постапката за запишување промени во одржува-

ње на катастарот на недвижности се поведува со подне-
сување на  пријава кон која се приложува исправа за 
правен основ за запишување, зависно од видот на про-

мената геодетски елаборат и доказ за платен надомес-
ток.

(2) Формата и содржината на образецот на пријава-
та за запишување на промена во катастарот на недвиж-
ности е дадена во прилог број 9 кој е составен дел од 
овој правилник.
Нецелосни и некомплетни пријави за запишување 

на промени без геодетски елаборат

Член 26
(1) Службеното лице кое постапува по пријавата, ут-

врдува дали истата е целосна и комплетна во смисол на 
одредбите од член 5 и член 6 од овој правилник. 

(2) Доколку во случајот од став (1) на овој член се 
утврди дека пријавата е нецелосна, односно некомплет-
на  службено лице од областа на правните науки поста-
пува по пријавата и издава потврда за одбивање на при-
јавата за запишување на промена поради нецелосност, 
односно некомплетност на пријавата. 

Споредување на податоци и запишување на
промени без геодетски елаборат

Член 27
(1) Податоците содржани во целосните и комплетни 

пријави за запишување промени без геодетски елабо-
рат, службеното лице ги споредува со податоците сод-
ржани во исправите за правниот основ и со податоците 
од катастарот на недвижности, согласно со одредбите 
од член 207 став (1) од Законот.

(2) Ако при споредувањето се утврди дека постои 
соодветност на податоците во смисол на одредбите од 
член 175 став (4) од Законот и дека се исполнети усло-
вите за запишување на промена во катастарот на нев-
дижностите содржани во член 176 од Законот, службе-
ното лице изготвува список на промена која ја потпи-
шува со валиден сертификат издаден од овластен изда-
вач, донесува потврда за запишување на промена и про-
менетите податоци ги внесува во електронската база на 
податоци.

(3) Ако при споредувањето од став (1) на овој член 
се утврди дека делумно се исполнети условите за запи-
шување на промена во катастарот на недвижностите, 
службеното лице од областа на правните науки донесу-
ва потврда за делумно запишување на промена во катас-
тарот на недвижностите.

(4) Ако при споредувањето се утврди дека не по-
стои соодветност на податоците во смисол на одредби-
те од член 175 став (4) или дека не се исполнети услови-
те за запишување на промена во катастарот на недвиж-
ностите содржани во член 176 од Законот, службеното 
лице од областа на правните науки донесува потврда за 
одбивање на пријавата за запишување на промена пора-
ди несоодветност.

Нецелосни и некомплетни пријави за запишување 
промени со геодетски елаборат

Член 28
(1) Службеното лице од областа на правните науки 

кое постапува по пријавата, утврдува дали истата е це-
лосна и комплетна во смисол на одредбите од член 5 и 
член 6 од овој правилник. 

(2) Доколку во случајот од став (1) на овој член се 
утврди дека пријавата е нецелосна, односно некомплет-
на службено лице од став (1) на овој член издава пот-
врда за одбивање поради нецелосност, односно неком-
плетност на пријавата. 

(3) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за одбивање на пријавата за запишување на промена 
поради нецелосност, односно некомплетност од член 
26 став (2) од овој правилник и од став (2) на овој член, 
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е дадена  во прилог број 10 кој е составен дел од овој 
правилник.

(4) Во образложението на потврдата од став (3) на 
овој член се наведуваат податоците и доказите кои се 
прибавени по службена должност, како и видот на нап-
латениот надоместок за прибавените докази и подато-
ци по службена должност.

Споредување на податоци и запишување на промени
со геодетски елаборат

Член 29
(1) Споредувањето на податоците содржани во при-

јавите за запишување на промени со податоците сод-
ржани во исправите за правен основ, податоците сод-
ржани во геодетскиот елаборат и податоците запишани 
во катастарот на недвижности го врши  стручно лице 
од геодетска насока и службено лице од областа на 
правните науки. 

2) Ако при споредувањето од став (1) на овој член 
се утврди дека постои соодветност на податоците во 
смисол на одредбите од член 175 став (4) од Законот и 
дека се исполнети условите за запишување во катаста-
рот на невдижностите содржани во член 176 од Зако-
нот, стручното лице од геодетска насока изготвува стру-
чен наод и составува предлог-список на промена, кои 
ги потпишува со валиден сертификат издаден од овлас-
тен издавач.

(3) Во случајот од став (2) на овој член службеното 
лице од областа на правните науки го дополнува/усог-
ласува предлог-списокот на промена со податоци за но-
сителите на правата и за видот на правата и донесува 
потврда за запишување на промена. Одобрената пред-
лог список на промена и потврдата за запишување на 
промена ги потпишува со валиден сертификат издаден 
од овластен издавач, со што запишувањето на промена-
та се спроведува во катастарските планови и во елек-
тронската база на податоци.

(4) Ако при споредувањето од став (1) на овој член 
се утврди дека делумно се исполнети условите за запи-
шување на промена во катастарот на недвижностите, се 
постапува на начин пропишан во став (2) и став (3) на 
овој член и се донесува потврда за делумно запишува-
ње на промена во катастарот на недвижностите.

(5) Ако при споредувањето се утврди дека не по-
стои соодветност на податоците во смисол на одредби-
те од член 175 став (4) од Законот или дека не се испол-
нети условите за запишување во катастарот на невдиж-
ностите содржани во член 176 од Законот, стручното 
лице од геодетска насока изготвува стручен наод во кој 
ги наведува утврдените несоодветности, а службеното 
лице од областа на правните науки изготвува потврда 
за одбивање на пријавата за запишување на промена по-
ради несоодветност.

(6) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за запишување на промена во катастарот на недвиж-
ности од член 27 став (2) од овој правилник и од став 
(3) на овој член  е дадена  во прилог број 11 кој е соста-
вен дел од овој правилник.

(7) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за делумно запишување на промена во катастарот на 
недвижности од член 27 став (3) од овој правилник и 
од став (4) на овој член  е дадена  во прилог број 12 кој 
е составен дел од овој правилник.

(8) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за одбивање на пријавата за запишување на промена 
во катастарот на недвижности поради несоодветност, 
од член 27 став (4) од овој правилник и од став (5) на 
овој член е дадена  во прилог број 13 кој е составен дел 
од овој правилник.

(9) Во образложението на потврдите од став 
(6),став (7) и став (8) од овој член се наведуваат и дока-
зите и податоците кои се прибавени по службена долж-
ност, како и видот на наплатениот надоместок за приба-
вените докази и податоци по службена должност.

Предбележување како условно укнижување
                                                        

Член 30
(1) Во катастарот на недвижностите се предбеле-

жува, односно условно се укнижува стекнувањето или 
престанокот на правото на сопственост на недвижност.

(2) Предбележувањето од став (1) од овој член се 
врши кога е поднесена пријава за запишување промена 
во катастарот на недвижности, но не се исполнети прав-
ните претпоставки, односно условите за запишување 
пропишани во член 176 од Законот и доколку основот 
за конечното укнижување не е достатно застапен. 

(3) Запишаното предбележување се брише и истов-
ремено се укнижува правото на сопственост со доставу-
вање на доказ дека се исполнети правните прет-
поставки, односно условите за запишување. 

(4) Предбележувањето се брише и кога не се испол-
нети правните претпоставки, односно условите за укни-
жување, по истекот на шест месеци од денот на изврше-
ното предбележување. До истекот на наведениот рок со 
извршеното предбележување обезбедено е првенство 
на укнижувањето пред сите други запишувања доколку 
самото предбележување биде потврдено.

Предбележување на идна градба

Член 31
(1) При одржување на катастарот на недвижностите 

по пријава на органот надлежен за издавање на правос-
илното одобрение за градење, се врши предбележување 
на правото на сопственост и подоблиците на правото 
на сопственост (сосопственост и заедничка сопстве-
ност) на зграда, посебен дел од зграда и друг објект, ка-
ко и на правото на сопственост на заедничките делови 
на зградата кои се во функција на посебниот дел од 
зградата, кога се во фаза на градба.

 (2) Кон пријавата од став (1) на овој член надлежни-
от орган доставува правосилно одобрение за градење, 
основен проект заверен од надлежен орган согласно со 
Законот за градење и доказ за платен надоместок за 
предбележувањето.

Податоци во листот за предбележување на градба

Член 32
(1) Предбележувањето на идната градба се запишу-

ва во листот за предбележување на градба, а во имотни-
от лист во кој е запишана катастарската парцела на која 
ќе се гради градбата се прибележува фактот дека на 
предметната катастарска парцела е во тек изведување 
на градба со назначување на податок за бројот на лис-
тот за предбележување на градба.

(2) Доколку градбата се гради на повеќе катастар-
ски парцели, во имотниот лист/имотните листови се за-
пишува прибележувањето од став (1) на овој член на си-
те катастарски парцели на кои зафаќа градбата, а во 
листот за предбележување на градба се запишува бро-
јот на катастарската парцела на која што зафаќа најголе-
миот дел од градбата.

(3) Во листот за предбележување на градба, подато-
ците за лицата кои имаат право на градење и за идеал-
ните делови на правото на градење се преземаат од при-
ложеното одобрение за градење, а податоците за згра-
дите, посебните и заедничките делови од зградите кои 
се во функција на посебните делови од зградите и дру-
гите објекти се преземаат од приложениот основен про-
ект.
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(4) Кога правото на градење во приложеното одоб-
рение за градење е определено во реални делови на си-
те лица кои имаат право на градење, за секој реален дел 
од градбата се оформува посебен лист за предбележува-
ње на градба.
Право на залог (хипотека) и правни дела за промет 

на предбележаното право

Член 33
(1) Во листот за предбележување на градба, на име 

на лицата кои имаат право на градење, согласно со 
одобрението за градење, се прибележуваат податоци за 
правото на залог (хипотека) на предбележаното право 
на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и дру-
ги објекти кога се во фаза на градба, а се прибележува-
ат и податоци за правните дела за промет на предбеле-
жаното право на сопственост на зграда, посебен дел од 
зграда и други објекти кога се во фаза на градба.

(2) Прибележувањето на податоците за правото на 
залог (хипотека) на предбележаното право на сопстве-
ност на зграда, посебен дел од зграда и други објекти 
кога се во фаза на градба се врши врз основа на правни 
дела во форма на нотарски акт или во форма на пот-
врдена приватна исправа од нотар, а прибележувањето 
на правните дела за промет на предбележаното право 
на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и дру-
ги објекти кога се во фаза на градба се врши врз основа 
на правно дело во форма на исправа на која е извршена 
заверка на потписите (легализација) со повикување на 
бројот на Уписникот за заверки и потврди (УЗП), која 
исправа се приложува кон пријавата за запишување.

(3) Податоците за правото на залог (хипотека) на 
предбележаното право на сопственост на зграда, посе-
бен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на 
градба и на правните дела за промет на предбележано-
то право на сопственост на зграда, посебен дел од згра-
да и други објекти кога се во фаза на градба, се запишу-
ваат посебно на секој дел од градбата за кој што се од-
несуваат.

Промени во текот на градбата

Член 34
Промените настанати во текот на градбата кои се 

сврзани со одобрението за градење, со лицата кои има-
ат право на градење, со деловите на правото на гра-
дење, со основниот проект, како и другите промени 
кои се сврзани со градбата, се запишуваат во листот за 
предбележување на градба и се прибележуваат во имот-
ниот лист по пријава на органот надлежен за издавање 
на правосилното одобрение за градење, кон која се при-
ложуваат исправите за правен основ со кои се настана-
ти промените, како и доказ за платен надоместок за за-
пишувањето.

Бришење на предбележаното право на градба

Член 35
(1) За бришење на предбележаното право на градба 

и за запишување право на сопственост, надлежниот ор-
ган од член 31 од овој правилник поднесува пријава за 
запишување на промена кон која се приложуваат испра-
вите за правен основ со кои се одобрува употребата на 
градбата, согласно со одредбите од Законот за градење, 
геодетски елаборат од извршениот премер и доказ за 
платен надоместок за запишувањето на промената.

(2) По извршеното споредување на податоците запи-
шани во листот за предбележување на градба и подато-
ците прибележани во имотниот лист  сврзани со град-
бата, со податоците содржани во геодетскиот елаборат 
од извршениот премер и со податоците содржани во ис-
правите за правен основ со кои се одобрува употребата 

на градбата, се брише предбележаното право на соп-
ственост на зграда,  посебен и заеднички дел од зграда 
и други објекти кога се во фаза на градба, се поништу-
ва листот за предбележување на градба и се врши запи-
шување со укнижување на правото на сопственост во 
имотниот лист.

(3) При бришењето и укнижувањето од став (2) на 
овој член, прибележаните права на залог (хипотека) на 
предбележаното право на сопственост од листот за 
предбележување на градба се пренесуваат во имотниот 
лист во кој се запишува зградата, посебниот и заеднич-
киот дел од зградата и другите објекти и со самото тоа 
се укнижуваат. Прибележаните правни дела за промет 
на предбележаното право на сопственост на зграда, по-
себен и заеднички дел од зграда и други објекти кога се 
во фаза на градба се пренесуваат во имотниот лист ка-
ко предбележувања.

Прибележување

Член 36
(1) Во катастарот на недвижности се врши прибеле-

жување на облигциони права и тоа: лизинг на недвиж-
ности, договори за концесија, закуп на недвижности и 
договорно право на првенствено купување на недвиж-
ности.

(2) Покрај облигационите права од став (1) на овој 
член во катастарот на недвижности се прибележуваат и 
претходните и времените мерки кои се од влијание за 
правата на недвижностите, фактите кои се од влијание 
на недвижностите пропишани со одредбите од член 
173 став (2) од Законот, други факти кои се од значење 
за стекнување, измена, престанок или пренос на права-
та на недвижностите чие прибележување е предвидено 
со друг закон, како и други права чие запишување е ут-
врдено со друг закон.

Промена по службена должност

Член 37
 (1) Во случаите од член  3 став (2) од овој правил-

ник по извршеното споредување на податоците соглас-
но со одредбите од овој правилник, за извршеното запи-
шување на промена во катастарот на недвижности по 
службена должност, службеното лице донесува пот-
врда за запишување на промена или потврда за одбива-
ње на запишувањето на промена по службена долж-
ност.

 (2) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за запишување на промена во катастарот на невдиж-
ности по службена должност е дадена во прилог број 
14 кој е составен дел од овој правилник.

(3) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за одбивање на запишувањето на промена во катаста-
рот на невдижности по службена должност  е дадена во 
прилог број 15 кој е составен дел од овој правилник.

Отстранување на грешки

Член 38
(1) При одржување на катастарот на недвижности 

се отстрануваат грешките направени при прибирањето 
на податоците за недвижностите и запишувањето на 
правата и носителите на правата на недвижностите при 
востановувањето и одржувањето на катастарот на нед-
вижностите.

(2) Како грешки во смисол на став (1) на овој член 
кои се однесуваат на податоците за недвижностите се 
сметаат грешките кои настанале: 

- по однос на податоците за недвижностите настана-
ти како резултат на грешка во пресметување на површи-
ната на катастарската парцела, односно зградата или по-
себниот дел од зградата,
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- во означување на адресните податоци за недвиж-
ностите и личните и адресните податоци за носителите 
на правата на недвижностите.

(3) Грешките што се однесуваат на податоците за 
правата и за носителите на правата на недвижностите 
запишани при востановување и одржување на катаста-
рот на недвижности се отстрануваат доколку не се из-
вршени промени при одржување на катастарот на нед-
вижностите, што се утврдува со увид во правниот ос-
нов за запишување.

 (4) Отстранувањето, односно исправката на грешка-
та од овој член се врши по пријава на странка и по 
службена должност. Кога грешката се отстранува по 
службена должност, се оформува предмет врз основа 
на службен наод изготвен од страна на овластено лице.

 (5) Формата и содржината на образецот на пријава-
та за исправка на грешка се дадени во прилог број 16 
кој е составен дел од овој правилник.
Споредување на податоци и потврда за исправка на 

грешка

Член 39
(1) Стручното лице од геодетска насока и службено-

то лице од областа на правните науки вршат споредува-
ње на податоците содржани во пријавата за исправка 
на грешка со податоците во исправата за правниот ос-
нов, податоците запишани во катастарот на недвижнос-
ти и со податоците содржани во геодетскиот елаборат. 

(2) По извршено споредување од став (1) на овој 
член, доколку се утврди дека се работи за грешка во 
смисол на одредбите од член 209 од Законот и дека се 
исполнети условите за  отстранување на утврдената 
грешка, стручното лице од геодетска насока за технич-
ките податоци содржани во геодетскиот елаборат во 
електронска форма изготвува стручен наод и составува 
предлог-список на промена, кои ги потпишува со вали-
ден сертификат издаден од овластен издавач.

(3) Во случајот од став (2) на овој член службеното ли-
це од областа на правните науки го дополнува/усогласува 
предлог-списокот на промена со податоци за носителите 
на правата и за видот на правата и донесува потврда за ис-
правка на грешка. Одобрената предлог список на промена 
и потврдата за исправка на грешка ги потпишува со вали-
ден сертификат издаден од овластен издавач, со што ис-
правката на грешка се спроведува во катастарските плано-
ви и во електронската база на податоци.

(4) Споредувањето на податоците за грешките за чи-
ја исправка не е потребен геодетски елаборат го врши 
службено лице кое доколку утврди дека се работи за 
грешка за која се исполнети условите за исправка сог-
ласно со одредбите од член 209 од Законот, изготвува 
предлог список на промена и потврда за исправка на 
грешка кои ги потпишува со валиден сертификат изда-
ден од овластен издавач, со што исправката на грешка 
се спроведува во електронската база на податоци.

(5) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за исправка на грешка по пријава на странка е даде-
на во прилог број 17 кој е составен дел од овој правил-
ник.

(6) Формата и содржината на потврдата за исправка 
на грешка по службена должност е дадена во прилог 
број 18 кој е составен дел од овој правилник.

Потврда за одбивање на пријавата за исправка
на грешка

Член 40
(1) Доколку при споредувањето на податоците од 

член 39 став (1) и став (4) од овој правилник се утврди 
дека не се работи за грешка во смисол на одредбите од 
член 209 од Законот, службеното лице од областа на 
правните науки  донесува  потврда за одбивање на при-
јавата за исправка на грешка.

(2) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за одбивање на пријавата за исправка на грешка е да-
дена во прилог број 19 кој е составен дел од овој пра-
вилник.

         
Видови ажурирања на податоци во катастарот на 

недвижности

Член 41
(1)Ажурирањето на податоците во катастарот на 

недвижности може да се врши по службена должност и 
по пријава на странка.

(2)Ажурирањето по службена должност се врши за 
недвижностите кои се наоѓаат во катастарски општини 
опфатени во Годишната програма за ажурирање на по-
датоците во катастарот на недвижности по службена 
должност, а согласно со член 57 став (3) од Законот.

Известување за ажурирање на податоците 
по службена должност

Член 42
(1) Ажурирањето на податоците од член 41 став (2) 

од овој правилник го врши Агенцијата.
(2) Агенцијата, со соопштение преку дневниот пе-

чат што се дистрибуира на целата територија на Репуб-
лика Македонија, ги известува носителите на правата 
на недвижностите кои останале со незапишани права 
во катастарските општини од член 41 став (2) од овој 
правилник за отпочнување на постапката за ажурирање 
на предметните недвижности.

(3) Во единиците на локалната самоуправа во кои 
најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик раз-
личен од македонскиот, соопштението од став (2) на 
овој член се објавува и на службениот јазик и писмото 
што го користат граѓаните.

(4) Сопштението се истакнува на огласна табла во 
единицата на локалната самоуправа и во месните/урба-
ните заедници.

(5) Соопштението од став (2) на овој член содржи 
податоци за датумот и времето кога носителите на пра-
вата на определени недвижности во наведената катас-
тарска општина треба да се јават во просториите опре-
делени од Агенцијата, за потребните исправи кои треба 
да ги достават, како и  податоци за броевите на катас-
тарските парцели и  виканите места.   
Поведување на постапка за ажурирање по сужбена 

должност
Член 43

(1) Носителите на правата на недвижностите кои ос-
танале со незапишани права, во просториите, на дату-
мот и времето определени од Агенцијата со соопштени-
ето од член 42 став (2) од овој правилник, пополнуваат 
пријава за ажурирање на податоците за недвижностите 
по службена должност. Кон пријавата доставуваат пра-
вен основ за запишување.

(2) Формата и содржината на образецот на пријава-
та за ажурирање на податоците за недвижностите по 
службена должност е дадена во прилог број 20 кој е сос-
тавен дел од овој правилник.

(3)Носителите на правата на недвижностите од став 
(1) на овој член вршат увид во податоците за недвиж-
ностите кои останале со незапишани права содржани 
во катастарот на недвижностите. Доколку при увидот 
утврдат несовпаѓање на предметните недвижности со 
фактичката состојба тоа го забележуваат во пријавата 
за ажурирање.

(4) По пријавите во кои е внесена забелешка за не-
совпаѓање на предметните недвижности со фактичката 
состојба, стручно лице од геодетска насока при Агенци-
јата врши увид и премер на фактичката состојба на са-
мото место.
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(5) При вршењето на увидот и премерот од став (4) 
на овој член присуствува и подносителот на пријавата, 
кој доколку ја идентификува недвижноста, односно ка-
тастарската парцела со покажување на истата во пред-
метниот дел од катастарската општина во кој дел 
(блок) бил евидентиран во катастарот на земјиште спо-
ред податоците од службената евиденција, стручното 
лице од геодетска насока врши споредување на подато-
ците од самото место со податоците од службената еви-
денција. За извршениот премер на идентификуваната 
недвижност стручното лице од геодетска насока изгот-
вува геодетски елаборат од извршениот премер во фун-
кција на ажурирање на податоците  од катастарот на 
недвижности по службена должност.

Начин на ажурирање

Член 44
(1) Доколку при увидот од член 43 став (3) од овој 

правилник, носителот на правото нема забелешки на по-
датоците за недвижностите, како и кога носителот на 
правото ќе ја идентификува недвижноста при увидот и 
премерувањето од член 43 став (4) од овој правилник, а 
утврдените разлики во површината на катастарската 
парцела се во рамките дозволените отстапувања од 
член 194 став (2) од Законот, се прифаќа површината 
прибрана со премерот. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член стручното 
лице од геодетска насока изготвува стручен наод кој го 
потпишува и подносителот на пријавата, односно носи-
телот на правото кој бил присутен при увидот. Во 
стручниот наод стручното лице од геодетска насока ги 
наведува утврдените технички податоци сврзани со 
увидот/идентификувањето/премерот на предметната 
недвижност. За извршениот увид и премерување струч-
ното лице изготвува и со свој потпис ја одобрува пред-
лог новата состојба како и предлог списокот промена, а 
службеното лице од областа на правните науки ја до-
полнува предлог списокот промена и донесува потврда 
за ажурирање по службена должност.

(3) Во случај кога носителот на правото нема да ја 
идентификува недвижноста, односно катастарската пар-
цела при увидот и премерувањето од член 43 став (4) 
од овој правилник, а стручното лице од геодетска насо-
ка врз основа на податоците прибрани со премерот во 
функција на систематско запишување, приложените ис-
прави за правен основ, како и врз основа на податоците 
од катастарот на земјиште утврди дека недвижноста 
предмет на пријавата се наоѓа во делот од катастарска-
та општина кој е предмет на ажурирање по службена 
должност, ќе изготви стручен наод, кој го потпишува и 
подносителот на пријавата/носителот на правото кој 
бил присутен при увидот. 

(4) За недвижностите од став (3) на овој член, како 
и за катастарските парцели кои носителите на правата 
на недвижностите се во можност да ги идентификуваат 
при премерот од  член 43 став (4) од овој правилник, но 
чија површина е надвор од дозволените отстапувања 
од член 194 став (2) од Законот, стручното лице од гео-
детска насока покрај стручен наод изготвува и предлог 
нова состојба, како и предлог список-промена во која 
ги изразува нивните соодветни сразмерни (сосопстве-
нички)делови, а службеното лице од областа на правни-
те науки ја дополнува предлог списокот промена и до-
несува потврда за ажурирање по службена должност.

(5) Запишувањето на начин утврден со став (1), став 
(3) и став (4) од овој правилник се врши и доколку под-
носителот на пријавата нема да го потпише стручниот 
наод изготвен од стручно лице од геодетска насока.

(6) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за ажурирање на податоците по службена должност 
е дадена во прилог број 21 кој е составен дел од овој 
правилник.

(7) Доколку при увидот и споредувањето на подато-
ците се утврди дека за предметната недвижност испра-
вите за правен основ на подносителот на пријавата за 
ажурирање се неподобни за запишување, односно дека 
истиот не бил евидентиран во катастарот на земјиште, 
службеното лице од областа на правните науки, по из-
готвениот стручен наод од страна на стручното лице од 
геодетска насока, донесува потврда за одбивање на ажу-
рирањето по службена должност.

(8) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за одбивање на ажурирањето на податоците по служ-
бена должност е дадена во прилог број 22 кој е соста-
вен дел од овој правилник. 
Поведување на постапка за ажурирање на податоци 

во КН по пријава на странка

Член 45
(1) Ажурирањето на податоците по пријава на стран-

ка се врши за катастарските парцели со запишани пра-
ва во катастарот на недвижности, а во функција на усог-
ласување на податоците за истите запишани во катаста-
рот на недвижности со фактичката состојба.

(2) Кон пријавата за ажурирање на податоците под-
носителот на пријавата приложува правен основ и гео-
детски елаборат, кој задолжително содржи изјава/и за 
согласност за прифаќање на граничната линија и ново-
утврдената површина на катастарската парцела која е 
предмет на ажурирање, потпишани од страна подноси-
телот на пријавата/носителот на правата на предметна-
та катастарска парцела и на носителите на правата на 
соседните катастарски парцели и заверени од надлежен 
орган согласно со закон (нотар).

 (3) Формата и содржината на образецот на пријава-
та за ажурирање на податоците за недвижностите во ка-
тастарот на недвижности е дадена во прилог број 23 кој 
е составен дел од овој правилник.

Содржина на изјавата
Член 46

 Во изјавата од член 45 став (2) од овој правилник пот-
ребно е покрај личните и адресни податоци за носителите 
на правата на катастарската парцела која е предмет на ажу-
рирање и за носителите на правата на соседната/соседни-
те катастарски парцели да бидат содржани и податоци за 
бројот и површината на предметната катастарска парцела 
за која  лицата кои ја даваат изјавата наведуваат дека ја 
прифаќаат новата гранична линија и новоутврдената пов-
ршина која произлегува од предлог новата состојба сод-
ржана во изготвениот геодетски елаборат, со наведување 
на бројот и датумот на заведување на геодетскиот елабо-
рат и изготвувачот на истиот. Во изјавата потребно е исто 
така да биде наведено дека се согласни да се изврши про-
мена и во податоците за катастарските парцели запишани 
во катастарот на недвижности на нивно име, односно дека 
прифаќаат да бидат избришани како сосопственици запи-
шани на соседната катастарска парцела која е предмет на 
ажурирање.

Нецелосни и некомплетни пријави за ажурирање

Член 47
(1) Службеното лице од областа на правните науки 

кое постапува по пријавата, утврдува дали истата е це-
лосна и комплетна во смисол на одредбите од член 5 и 
член 6 од овој правилник. 

(2) Доколку во случајот од став (1) на овој член се 
утврди дека пријавата е нецелосна, односно некомплет-
на  службеното лице од став (1) на овој член донесува 
потврда за одбивање на пријавата за ажурирање поради 
нецелосност, односно некомплетност на пријавата. 

(3) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за одбивање на пријавата за ажурирање поради неце-
лосност, односно некомплетност од член 25 став (2) на 
овој правилник и став (2) на овој член е дадена  во при-
лог број 24 кој е составен дел од овој правилник.
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Споредување на податоци за ажурирање

Член 48
 (1) Споредувањето на податоците содржани во при-

јавите за ажурирање со податоците содржани во испра-
вите за правен основ, податоците содржани во геодет-
скиот елаборат и изјавата за согласност за прифаќање 
на граничната линија и новоутврдената површина на ка-
тастарската парцела  и со податоците запишани во ка-
тастарот на недвижности го врши  стручно лице од гео-
детска насока и службено лице од областа на правните 
науки. 

(2) Ако при споредувањето се утврди дека постои 
соодветност на податоците и дека врз основа на прило-
жениот геодетски елаборат и изјавата за согласност од 
член 45 став (2) од овој правилник се исполенти услови-
те за ажурирање, стручното лице од геодетска насока 
за техничките податоци содржани во геодетскиот елабо-
рат во електронска форма изготвува стручен наод и сос-
тавува предлог-список на промена, кои ги потпишува 
со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(3) Во случајот од став (2) на овој член службеното 
лице од областа на правните науки го дополнува/усог-
ласува предлог-списокот на промена со податоци за но-
сителите на правата и за видот на правата и донесува 
потврда за ажурирање. Одобрената предлог список на 
промена и потврдата за ажурирање ги потпишува со ва-
лиден сертификат издаден од овластен издавач, со што 
ажурирањето се спроведува во катастарските планови 
и во електронската база на податоци. Со потврдата за 
ажурирање се вршат промени како  на податоците за 
предметната катастарска парцела, така и на податоците 
запишани во катастрот на недвижности и на соседните 
катастарски парцели за кои се доставени изјавите за 
согласност.

 (4) Ако при споредувањето се утврди дека не по-
стои соодветност на податоците или дека врз основа на 
приложениот геодетски елаборат и изјавата за соглас-
ност од член 45 став (2) од овој правилник не се испо-
ленти условите за ажурирање, стручното лице од гео-
детска насока изготвува стручен наод во кој ги наведу-
ва утврдените несоодветности, а службеното лице од 
областа на правните науки донесува потврда за одбива-
ње на пријавата за ажурирање.

(5) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за ажурирање по пријава на странка е дадена  во при-
лог број 25 кој е составен дел од овој правилник.

(6) Формата и содржината на образецот  на потврда-
та за одбивање на пријавата за ажурирање по пријава 
на странка е дадена  во прилог број 26 кој е составен 
дел од овој правилник.
Запишување на податоци за корисна површина при 
промени, отстранување на грешки и ажурирање на 

податоците по службена должност

Член 49
Во постапките на запишување на промени, отстра-

нување на грешки и ажурирање на податоците по служ-
бена должност, податоците за внатрешната (корисна 
површина) на згради посебни и заеднички делови од 
згради и други објекти се запишуваат на начин пропи-
шан со член 21 од овој правилник. 

Згради и други објекти кои не се предмет на 
запишување во катастарот на недвижностите

Член 50
(1)Зградите и другите објекти, за кои при изработка-

та на геодетскиот елаборат се утврди дека не постојат 
податоци во службената евиденција и за кои не се при-
лага правен основ за запишување во катастарот на нед-
вижностите, се прикажуваат во скицата за премерува-
ње на катастарската парцела како дел од геодетскиот 
елаборат, но не се предмет на запишување/евидентира-
ње во катастарот на недвижности.

(2)За земјиштето под зградите и другите објекти од 
став (1) на овој член не се врши промена на катастар-
ската култура. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51
 (1) До создавањето на технички услови за ахивира-

ње во електронска форма, пријавата и прилозите од 
член 4 став (2) од овој правилник се печатат и се ахиви-
раат во збирката на исправи во писмена форма. 

(2) Скенирањето на пријавите заедно со прилозите 
од член 4 став (5) од овој правилник ќе се врши по соз-
давањето на технички услови.

Член 52
(1) До создавањето на технички услови за потпишу-

вање на обрасците на прилозите составен дел од овој 
правилник од страна на геодетските стручни лица и 
службените лица со валиден сертификат издаден од ов-
ластен издавач, истите ќе се потпишуваат своерачно. 

(2) До создавањето на условите од став (1) на овој 
член, списокот на промена од член 10 од овој правил-
ник се печати, се потпишува од овластено лице и се 
приложува во збирката на исправи.

Член 53
Одредбите од член 12 од овој правилник ќе се при-

менуваат по создавањето на услови за воведување на 
посебната евиденција во ГКИС.

Член 54
(1) На започнатите постапки за систематско запишу-

вање на правата на недвижностите и за поединечно за-
пишување на правата на недвижностите до денот на 
влегување во сила на Законот, ќе се применуваат одред-
бите од Законот и од овој правилник со кои се пропи-
шува запишувањето на недвижности кои останале со 
незапишани права.

(2) На започнатите постапки за промени во одржува-
ње на катастарот на недвижности и за исправка на тех-
нички грешки, ќе се применуваат одредбите од Законот 
и од овој правилник со кои се пропишува запишување-
то на промени и исправка на грешки во катастарот на 
недвижности. 

Член 55
(1) Обрасците на прилозите пропишани со овој пра-

вилник ќе се применуваат по создавањето на технички 
услови преку надградба на системот „електронски ка-
тастар“.

(2) До создавањето на условите од став (1) на овој 
член ќе се применуваат обрасците на прилозите од ре-
ден број 1 до реден број 12, пропишани со Правилни-
кот за одржување на катастарот на недвижности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2011, бр. 81/2011 и бр. 49/2013).

Член 56
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за одржување на ка-
тастарот на недвижностите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 27/2011, бр. 81/2011 и бр. 
49/2013), со исклучок на прилозите нумерирани со ред-
ни броеви од 1 до 12.

Член 57
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 01-18919/1 Управен одбор
29 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Анета Јорданова, с.р.
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3589.
Врз основа на член 54 од Законот за катастар на нед-

вижности („Службен весник на Република Македо-
нија”, број 55/2013),Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на из-

вршување на основните геодетски работи, поставување-
то и одржувањето на точките од геодетските референ-
тни мрежи, одредувањето на параметрите и компонен-
тите со кои се дефинираат геодетските референтни сис-
теми и државната картографска проекција, нивното ре-
дефинирање, како и формата и содржината на геодет-
скиот елаборат за извршените основни геодетски ра-
боти.

Член 2
(1) Со основните геодетски работи се врши воспоста-

вување, одржување и следење на Државниот геодетски ре-
ферентен систем на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Државен референтен систем), како и кон-
трола, ревитализација и проширување на постојните гео-
детски референтни мрежи и воспоставување и одржување 
на државната картографска проекција.

(2) Работите од став (1) на овој на член се извршува-
ат врз основа изготвен проект во кој се содржани видот 
на работите и начинот на нивното извршување.

(3) Теренските геодетски работи кои се однесуваат 
на основните геодетски работи ги вршат трговци пое-
динци овластени геодети и трговски друштва за геодет-
ски работи.

II. ДРЖАВЕН РЕФЕРЕНТЕН СИСТЕМ

Член 3
(1) Државниот референтен систем претставува ко-

ординатен систем чиј геометриски и физички однос 
спрема земјиното тело е одреден според параметрите 
на геодетскиот датум. 

(2) Државниот референтен систем ги опфаќа следни-
те референтни системи:

- просторен (тродимензионален) референтен сис-
тем;

- хоризонтален (дводимензионален) референтен сис-
тем;

- вертикален (еднодимензионален) референтен сис-
тем;

- гравиметриски референтен систем; и
- астрономски референтен систем.
(3) Референтните системи од став (2) на овој член 

се дефинирани со службени геодетски датуми и картог-
рафски проекции. 

(4) Во државниот референтен систем се врши пози-
ционирање, одредување на надворешното гравитацио-
но поле и геодинамички истражувања за потребите на 
државниот премер, формирање на просторни информа-
циски системи, како и изведување на инженерско-тех-
нички работи за научни и практични потреби. 

III. ГЕОДЕТСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

Член 4
(1) Материјализација на референтните системи од 

член 3 став (2) на овој правилник се врши со поставува-
ње и одржување на геодетски референтни мрежи, соста-
вени од геодетски точки одредени со координати во со-
одветниот референтен систем.

(2) Одредувањето на точките од геодетските рефе-
рентни мрежи се врши со примена на класичните гео-
детски методи на мерење, методите на сателитска гео-
дезија, астрономско-геодетските методи и гравиметрис-
ките методи на мерење, со соодветна точност, во завис-
ност од видот и редот на мрежата. 

Член 5
Геодетските референтни мрежи претставуваат осно-

ва за вршење на премер во функција на: катастарот на 
недвижностите, просторните единици, државната гра-
ница, топографските карти, геодетските работи за по-
себни намени, одредувањето на земјиното гравитацио-
но поле, геодинамичките истражувања и друго.

IV. ПРОСТОРЕН РЕФЕРЕНТЕН СИСТЕМ
Член 6

(1) Просторниот референтен систем е терестрички 
тродимензионален координатен систем кој по дефини-
цијата на координатниот почеток, ориентацијата на ко-
ординатните оски, размерот, единиците за должина и 
временската еволуција се совпаѓа со Европскиот терес-
трички референтен систем (European Terestrial 
Reference System 1989, во понатамошниот текст : 
ETRS89). 

(2) ETRS89 со епоха 1989.0 се презема како фиксен 
(временски независен) просторен референтен систем за 
Република Македонија.

Член 7
Основни параметри со кои што е дефиниран 

ETRS89 координатниот систем се следните:
- Елипсоид: GRS80 (Geodetic Reference System 1980)
а = 6378137 m. 
f = 1 : 298.257222101
- Тип на елипсоид: глобален;
- Фундаментална точка: геоцентричен систем; и
- Почетен меридијан: Гринич (Greenwich)
   λ0 = 00.

Член 8
Положбата на точките и објектите во просторниот 

референтен систем  се изразува со тродимензионални 
правоаголни криволиниски координати B,L,h (геодет-
ска широчина, геодетска должина и елипсоидна ви-
сина) или со тродимензионални правоаголни праволи-
ниски координати X,Y,Z (правоаголни геоцентрични 
картезиски координати). 

Член 9
(1) Просторниот референтен систем се материјали-

зира со поставување на геодетски референтни мрежи 
одредени со користење на системите за глобално сате-
литско позиционирање - Global Navigaton Satellite 
Systems (во натамошниот текст: GNSS мрежи), составе-
ни од геодетски точки со одредени тродимензионални 
правоаголни криволиниски или праволиниски коорди-
нати, кои се однесуваат на одредена временска епоха. 

(2) Државни референтни GNSS мрежи се:
- Активната GNSS мрежа во Република Македонија 

- Македонски позиционен систем, (во натамошниот 
текст: МАКПОС); и

- Пасивната GNSS мрежа во Република Македонија 
- Македонска рефернтна рамка, (во натамошниот текст: 
МАКРЕФ).

IV.1. Активна GNSS мрежа во Република 
Македонија - МАКПОС

Член 10
(1) Активната GNSS мрежа во Република Македони-

ја - МАКПОС  е единствен систем на перманентни 
GNSS станици на територијата на Република Македони-
ја кој што може да се користи за извршување на геодет-
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ски работи кои што се во надлежност на Агенцијата за 
катастар на недвижности. 

(2) МАКПОС системот го чинат 14 перманентни 
GNSS станици кои што ја покриваат целата територија 
на Република Македонија, на просечно меѓусебно 
растојание од 50 до 70 километри и контролен центар 
од кој што се управува со мрежата. Бројот на перманен-
тни GNSS станици во МАКПОС системот може да се 
зголеми со поставување на дополнителни станици или 
пак со приклучување на перманентни GNSS станици 
од соседните земји, во рамките на меѓународната сора-
ботка за размена на GNSS податоци. 

(3) МАКПОС перманентните GNSS станици прет-
ставуваат GNSS точки од нулти ред. 

Член 11
(1) Координатите на МАКПОС перманентните 

GNSS станици се одредуваат врз основа на извршени 
статички GNSS мерења, најмалку еднаш годишно. Ко-
ординатите се одредуваат во Меѓународниот терестрич-
ки референтен систем (International Terrestrial Reference 
System - ITRS) координатниот систем, а потоа се тран-
сформираат во ETRS89 координатниот систем, епоха 
1989.0, користејќи ги Меѓународната терестричка рефе-
рентна рамка (International Terrestrial Reference Frame - 
ITRF) и Европската терестричка референтна рамка 
(European Terrestrial Reference Frame - ETRF) кои што 
се препорачани од EUREF (European Reference Frame). 

(2) Точноста на одредување на координатите, добие-
на со израмнување на податоците од извршените мере-
ња по метод на најмали квадрати, треба да изнесува  
+/- 0.002 m. до 0.005 m., при степен на веројатност од 
95%.

(3) Вредностите на просторните координати на 
МАКПОС перманентните GNSS станици се изразуваат 
на милиметар.

Член 12
(1) МАКПОС перманентните GNSS станици докол-

ку се поставуваат на земјината површина се стабилизи-
раат со белеги од типот А1 - армирано-бетонски столбо-
ви поставени на цврста, стабилна подлога, со соодве-
тен фундамент, а доколку се поставуваат на објект се 
стабилизираат со белеги од типот А2 - специјално изра-
ботени метални конструкции.

(2) Изгледот на белегите од типот А1 и А2 е даден 
во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13
(1) МАКПОС перманентните GNSS станици се ну-

мерираат со арапски броеви почнувајќи од 1 па натаму 
во непрекинат низ.

(2) Покрај основниот број, МАКПОС перманентни-
те GNSS станици имаат и свое име кое е исто со името 
на населеното место каде што се поставени, негова кра-
тенка, како и  своја посебна меѓународна ознака (ID) и 
DOMES (Directory of MERIT Sites) број  доделени од 
Меѓународниот сервис за земјина ротација 
(International Earth Rotation Service  - IERS). 

(3) Ознаките на МАКПОС перманентните станици 
се дадени во прилог број 2 кој е составен дел на овој 
правилник.

Член 14
(1) Стандардни сервиси за позиционирање и навига-

ција достапни преку МАКПОС системот се: MAKPOS 
DGNSS (позиционирање со примена на диференцијал-
на метода), MAKPOS RTK (позиционирање со примена 
на кинематичка метода во реално време или со допол-
нителна обработка на податоците) и MAKPOS PP (пози-
ционирање со примена на дополнителна обработка на 
податоци).

(2) Основни карактеристики на МАКПОС сервиси-
те се:

Член 15
Со континуирано мерење и обработка на податоци-

те од МАКПОС перманентните GNSS станици се осигу-
рува интегритетот и следењето на временската еволуци-
ја на просторниот референтен систем во Република Ма-
кедонија.

IV.2. Пасивна GNSS мрежа во Република 
Македонија - МАКРЕФ

Член 16
Пасивната GNSS мрежа во Република Македонија 

ја сочинуваат:
- мрежата на GNSS точки од прв ред; 
- мрежата на GNSS точки од втор ред; и
- мрежата на GNSS точки од трет ред.

Член 17
(1) Мрежата на GNSS точки од прв ред ја сочинува-

ат 30 GNSS точки одредени во EUREF GPS/GNSS мер-
ните кампањи реализирани во Република Македонија 
во 1996 и 2010 година, од кои што 12 се EUREF точки 
и истите претставуваат дел од европската референтна 
рамка.

(2) Мрежата на GNSS точки од втор ред ја сочинува-
ат 165 GNSS точки одредени во GNSS мерните кампа-
њи реализирани во Република Македонија во 2004, 
2009 и 2010 година.

(3) Мрежата на GNSS точки од трет ред ја сочинува-
ат сите преостанати GNSS точки, поставени и одредени 
да служат како основа за вршење на геодетско премеру-
вање.

Член 18
(1) Координатите на GNSS точките од прв ред се од-

редуваат врз основа на извршени статички GNSS ме-
рења.

(2) Координатите на GNSS точките од втор ред се 
одредуваат врз основа на извршени статички GNSS ме-
рења во однос на GNSS точките од повисоките редови.

(3) Координатите на GNSS точките од трет ред се 
одредуваат врз основа на извршени статички GNSS ме-
рења во однос на GNSS точките од повисоките редови, 
или со користење на MAKPOS PP и MAKPOS RTK сер-
висите. 

Член 19
(1) Точноста на одредување на координатите на 

GNSS точките, добиена со израмнување на податоците 
од извршените мерења по метод на најмали квадрати, 
треба да изнесува:

1. за GNSS точки од прв ред: 
    +/- 0.005 m. до 0.010 m., при степен на веројат-

ност од 95%;
2. за GNSS точки од 2. ред: 
    +/- 0.010 m. до 0.030 m., при степен на веројат-

ност од 95%; и
3. за GNSS точки од 3. ред: 
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    +/- 0.030 m. до 0.050 m., при степен на веројат-
ност од 95%.

(2) Вредностите на просторните координати на 
GNSS точките од прв и втор ред се изразуваат на мили-
метар, а на GNSS точките од трет ред на сантиметар. 
Доколку висините на GNSS точките од трет ред се одре-
дени со геометриски нивелман, истите се изразуваат на  
милиметар. 

Член 20
(1) GNSS точките од прв ред ја задржуваат постојна-

та стабилизација од типот А1 - армирано-бетонски стол-
бови поставени на цврста подлога, која што ја имаат во 
рамките на тригонометриската мрежа од прв ред или 
пак во рамките на градските тригонометриски мрежи. 

(2) GNSS точките од втор ред ја задржуваат постој-
ната стабилизација од типот А1 - армирано-бетонски 
столбови, доколку истите се истовремено и точки од 
градските тригонометриски мрежи, или пак се стабили-
зираат со белеги од типот А3 – кратки цевки со дијаме-
тар 300 mm и висина над теренот 0.30 m., поставени на 
цврста подлога. 

(3) GNSS точките од трет ред можат да бидат стаби-
лизирани со белеги од типот А1 - армирано-бетонски 
столбови, А3 - кратки цевки со дијаметар 300 mm и ви-
сина над теренот 0.30 m., А4 – бетонски столбчиња, А5 
- цевки со дијаметар 50 mm, А6 – метални капи или А7 
- метални клинови.

(4) Изгледот на белегите од типот А1, А3, А4, А5, 
А6 и А7 е даден во прилог број 1 кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 21
(1) GNSS точките од прв ред ја задржуваат постојна-

та нумерација која што ја имаат во рамките на тригоно-
метриската мрежа од прв ред или пак во рамките на 
градските тригонометриски мрежи, која се содржи од 
арапски број и соодветно име според местото каде што 
се наоѓаат, а EUREF точките дополнително имаат и 
свој број според утврдената EUREF номенклатура. 

(2) GNSS точките од втор ред се нумерираат на 
следниот начин:

- GNSS точките одредени во мерната кампања реа-
лизирана во 2004 година се нумерираат со арапски бро-
еви почнувајќи од бројот 1 па натаму во непрекинат 
низ се до бројот 60, со тоа што пред бројот се става оз-
наката MJ.

- GNSS точките одредени во мерната кампања реа-
лизирана во 2009 година се нумерираат со арапски бро-
еви почнувајќи од бројот 101 па натаму во непрекинат 
низ се до бројот 140.

- GNSS точките одредени во мерната кампања реа-
лизирана во 2010 година се нумерираат со арапски бро-
еви почнувајќи од бројот 201 па натаму во непрекинат 
низ се до бројот 263.

- GNSS точките кои што истовремено се и фунда-
ментални репери ја задржуваат постојната нумерација 
која што ја имаат во рамките на нивелманската мрежа 
од висока точност (НВТ) која што се состои од арапски 
број или пак име на населеното место каде што се нао-
ѓа точката, пред кое што стои ознаката FR.

(3) GNSS точките од трет ред се нумерираат со арап-
ски броеви почнувајќи од бројот 1 па натаму во непре-
кинат низ, во рамките на проектот во кој се одредуваат, 
а доколку истите се точки од постојните геодетски мре-
жи (тригонометриски, градски тригонометриски, поли-
гонометриски, полигонски или врзни точки) ја задржу-
ваат постојната нумерација.

Член 22

Координатите на EUREF точките во Република Ма-
кедонија се одредуваат на секои 5 години, а координа-
тите на GNSS точките од прв  и втор ред на секои 10 го-
дини, со цел да се осигура интегритетот и следењето на 
временската еволуција на просторниот референтен сис-
тем на Република Македонија.

V. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СИСТЕМ

Член 23
Хоризонталниот референтен систем е дводимензио-

нален координатен систем дефиниран со параметрите 
на Беселовиот елипсоид (Bessel, 1841) и неговата ориен-
тација на точката во Херманскугел (Hermannskogel).

Член 24
Основни параметри со кои што е дефиниран Бесело-

виот елипсоид се: 
- Голема полуоска: а = 6377397.155 m.;
- Инверзна сплоснатост: f = 1 : 299.15281285;
- Тип на елипсоид: локален;
- Фундаментална точка: 
Херманскугел (Hermannskogel);
- Почетен меридијан: Гринич (Greenwich)
   λ0 = 00.

Член 25
(1) Положбата на точките и објектите во хоризон-

талниот референтен систем се дефинира со дводимензи-
онални криволиниски координати, односно геодетска 
широчина (φ) и геодетска должина (λ), определени во 
однос на Екваторот и почетниот Гринички меридијан.

(2) Положбата на точките и објектите во хоризон-
талниот референтен систем може да се дефинира и со 
дводимензионални правоаголни координати (x и y) во 
рамките на државната картографска проекција.

Член 26
(1) Државна картографска проекција во Република 

Македонија е Гаус-Кригеровата проекција со следните 
карактеристики:

- Конформна, попречна, цилиндрична проекција, со 
тристепенска меридијанска зона на пресликување;

-  Централен меридијан:  21-от меридијан во однос 
на Гринич; и

-  Елипсоид: Bessel, 1841.
(2) Параметри на државната картографска проекци-

ја од став (1) на овој член се:
- Размер во централниот меридијан:  0.9999;
- Поместување по у-оска: 500000 m.; и
- Поместување по х-оска: 0 m.

Член 27
(1) Хоризонталниот референтен систем се материја-

лизира со поставување на геодетски референтни 
мрежи, составени од геодетски точки со одредени дво-
димензионални криволиниски или правоаголни коорди-
нати во рамките на државната картографска проекција. 

(2) Геодетски референтни мрежи со кои што е мате-
ријализиран хоризонталниот референтен систем се три-
гонометриските мрежи од сите редови и локалните гео-
детски референтни мрежи (градските тригонометриски 
мрежи, полигонометриските мрежи, полигонските мре-
жи и мрежите на ориентациски точки), поставени и од-
редени да служат како основа за вршење на геодетско 
премерување.

V.1. Tригонометриски мрежи

Член 28
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Тригонометриските мрежи се поделени во четири 
основни и два дополнителни редови и тоа:

- Тригонометриска мрежа од прв ред (точките се на 
меѓусебно растојание од 30 km до 60 km);

- Тригонометриска мрежа од втор основен ред (точ-
ките се на меѓусебно растојание од 15 km до 25 km);

- Тригонометриска мрежа од втор дополнителен 
ред (точките се на меѓусебно растојание од 9 km до 18 
km);

- Тригонометриска мрежа од трет основен ред (точ-
ките се на меѓусебно растојание од 5 km до 13 km);

- Мрежа од трет дополнителен ред (точките се на 
меѓусебно растојание од 3 km до 7 km); и

- Тригонометриска мрежа од четврт ред (точките се 
на меѓусебно растојание од 1 km до 4 km).

Член 29
(1) Координатите на тригонометриските точки одре-

дени се со примена на класични триангулациони и три-
латерациони методи на мерење.

(2) Висините на тригонометриските точки се одреде-
ни со тригонометриски или геометриски нивелман.

(3) Tочноста на одредување на координатите на три-
гонометриските точки не е стандардна и најчесто е во 
рамките од +/- 0.1m до 0.2 m.

(4) Вредноста на координатите на тригонометриски-
те точки од прв ред изразени се на милиметар, а  вред-
носта на координатите на тригонометриските точки од 
останатите редови на сантиметар. 

Член 30
(1) Тригонометриските точки од прв ред стабилизи-

рани се со белеги од типот А1 - армирано-бетонски 
столбови поставени на цврста подлога, а тригономет-
риските точки од останатите редови стабилизирани се 
со надземни белеги од типот А4 - вкопани бетонски 
или камени белеги и два подземни центри (керамички 
плочки, бетонски плочки или масивен камен, со вре-
жен крст). 

(2) Изгледот на белегите од типот А1 и А4 е даден 
во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 31
Тригонометриските точки од прв, втор основен и 

втор  дополнителен ред се нумерираат на државно 
ниво, со арапски броеви на кои им е придружено и име-
то на виканото место каде што е поставена точката, до-
дека пак тригонометриските точки од останатите редо-
ви се нумерираат со арапски броеви, почнувајќи од бро-
јот 1 па натаму во непрекинат низ, во рамките на триго-
нометриската секција на која што и припаѓа точката. 

V.2. Градски тригонометриски мрежи

Член 32
(1) Градските тригонометриски мрежи се развиваат 

на поширокото подрачје на градовите и служат како ос-
нова за вршење на премер. 

(2) Градските тригонометриски мрежи се воспоста-
вуваат и одредуваат како слободни мрежи во локален 
координатен систем, а потоа се вклопуваат во државни-
от референтен систем.

(3) Вклопувањето во државен референтен систем се 
врши врз основа на најмалку 4 тригонометриски точки 
чии координати се познати во двата координатни сис-
теми, со примена на соодветна 7-параметарска тран-
сформација. 

Член 33
(1) Координатите на точките од градските тригоно-

метриски мрежи одредени се со примена на класични 

триангулациони и трилатерациони методи на мерење 
или пак со GNSS методите на мерење.

(2) Висините на тригонометриските точки се одреде-
ни со тригонометриски или геометриски нивелман.

(3) Tочноста на одредување на координатите на точ-
ките од градските тригонометриски мрежи добиена со 
израмнување на податоците од извршените мерења по 
метод на најмали квадрати, треба да изнесува  +/- 0.02 
m. до 0.05 m.

(4) Вредностите на координатите на точките од 
градските тригонометриски мрежи се изразуваат на ми-
лиметар, а   вредноста на висината на сантиметар.  До-
колку висината е одредена со геометриски нивелман ис-
тата се изразува на милиметар.

Член 34
Точките од градските тригонометриски мрежи се на 

просечно меѓусебно растојание од 3 km до 5 km и се 
стабилизирани со белеги од типот А1 - армирано-бетон-
ски столбови поставени на цврста подлога. 

Член 35
Точките од градските тригонометриски мрежи се 

нумерираат со арапски броеви, во рамките на проектот 
со кој се врши нивно одредување. 

V.3. Полигонометриски мрежи

Член 36
(1) Полигонометриските мрежи се развиваат во рам-

ките на градските тригонометриски мрежи со цел да се 
погусти основата за геодетското премерување во градо-
вите. 

(2) Полигонометриските мрежи претставуваат мре-
жи од геодетски точки, развиени во вид на развлечени 
полигонски влаци, поставени на просечно растојание 
од 100 m.  до 300 m.  

(3)  Развлеченоста на полигонометриските влаци се 
одредува по следната формула: 

 

каде што:
[d] е збир на должините на страните во влакот; и
L е должина на линијата која ги поврзува почетната 

и крајната точка од влакот.

Член 37
Полигонометриските мрежи се делат во редови и 

тоа:
- Полигонометриска мрежа од прв ред;
- Полигонометриска мрежа од втор ред; и
- Полигонометриска мрежа од трет ред.

Член 38
(1) Координатите на точките од полигонометриски-

те мрежи се одредуваат со примена на класичните гео-
детски методи на мерење со спроведување на агловни 
и должински мерења со зголемена точност, или пак со 
примена на GNSS методите на мерење.

(2) Tочноста на одредување на координатите на точ-
ките од полигонометриските мрежи се дефинира преку 
релативните грешки на полигонометриските влаци. 
Максимално дозволени релативни грешки на полигоно-
метриските влаци за поединечни редови се следните:

- За полигонометриска мрежа од прв ред - 1:20000;
- За полигонометриска мрежа од втор ред - 1:15000; 

и
- За полигонометриска мрежа од трет ред - 1:10000.
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(3) Доколку координатите на точките од градските 
полигонометриски мрежи се одредуваат со израмнува-
ње на сите податоци од извршените мерења одеднаш, 
по метод на најмали квадрати, точноста добиена од из-
рамнувањето треба да изнесува  +/- 0.03 m. до 0.07 m. 

(4) Висините на полигонометриските точки се одре-
дени со геометриски или тригонометриски нивелман.

(5) Вредностите на координатите на полигономет-
риските точки се изразуваат на милиметар, а   вреднос-
та на висината на сантиметар.  Доколку висината е од-
редена со геометриски нивелман истата се изразува на 
милиметар.

Член 39
(1) Точките од полигонометриските мрежи стабили-

зирани се со белеги од типот А4 - бетонски столбчиња 
со подземен центар, или пак со белеги од типот А6 – 
метални капи. 

(2) Изгледот на белегите од типот А4 и А6 е даден 
во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 40
Точките од полигонометриските мрежи се нумери-

раат со арапски броеви, во рамките на проектот со кој 
се врши нивно одредување. 

V.4. Полигонски мрежи

Член 41
(1) Полигонските мрежи се развиваат во рамките на 

тригонометриските мрежи со цел да се погусти основа-
та за геодетско премерување. 

(2) Полигонските мрежи претставуваат мрежи од ге-
одетски точки, развиени во вид на полигонски влаци, 
поставени на просечно растојание од     50 m.  до 500 
m.  

Член 42
(1) Координатите на точките од полигонските мре-

жи се одредуваат со примена на класичните геодетски 
методи на мерење со спроведување на агловни и дол-
жински мерења, или пак со примена на GNSS методите 
на мерење.

(2) Tочноста на одредување на координатите на точ-
ките од полигонските мрежи се дефинира преку рела-
тивните грешки на полигонските влаци. Максимално 
дозволени релативни грешки на полигонските влаците 
треба да изнесуваат од 1:10000 до 1:3000.

(3) Доколку координатите на точките од градските 
полигонометриски мрежи се одредуваат со израмнува-
ње на сите податоци од извршените мерења одеднаш, 
по метод на најмали квадрати, точноста добиена од из-
рамнувањето треба да изнесува  +/- 0.05 m. до 0.10 m. 

(4) Висините на полигонските точки се одредени со 
геометриски или тригонометриски нивелман.

(5) Вредностите на координатите на полигонските 
точки се изразуваат на сантиметар.  

Член 43
(1) Точките од полигонските мрежи стабилизирани 

се со белеги од типот А4 - бетонски или камени столб-
чиња со подземен центар, белеги од типот А5 - цевки 
со дијаметар 50 mm со подземен центар, А6 – метални 
капи или А7 - метални клинови. 

(2) Изгледот на белегите од типот А4, А5, А6 и А7 е 
даден во прилог број 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник.

Член 44
Точките од полигонометриските мрежи се нумери-

раат со арапски броеви, во рамките на катастарските оп-

штини, или пак во рамките на проектот со кој се врши 
нивно одредување. 

V.5. Мрежи на ориентациски точки

Член 45
(1) Мрежите на ориентациски точки се развиваат на 

подрачјата на кои што е предвидено да се изврши аеро-
фотограметриско снимање на недвижностите и истите 
служат како основа за одредување на елементите за 
ориентација и за врска на стереопаровите на аерофотог-
раметриските снимки.

(2) Геометрискиот облик на мрежите од ориентацис-
ки точки се проектира така да се покрие целoто подрач-
је предвидено за аерофотграметриско снимање и да се 
обезбеди точност на ориентирање на стереопаровите 
која ќе овозможи картирање на деталот со точност која 
нема да биде помала од        0.2 mm. * M, каде што M е 
именител на размерот на картирање. 

(3) Мрежите на ориентациски точки ги сочинуваат 
сите точки на постојните државни или локални геодет-
ски референтни мрежи, заедно со новопоставените гео-
детски точки и помошни точки, кои што по својата по-
ложба одговараат на проектното решение за аерофотог-
раметриско снимање и се наоѓаат на локација која овоз-
можува видливост при аерофотограметриското сни-
мање.

Член 46
(1) Координатите на ориентациските точки се одре-

дуваат со примена на класичните геодетски методи на 
мерење со спроведување на агловни и должински ме-
рења, или пак со примена на GNSS методите на ме-
рење.

(2) Tочноста на одредување на координатите на ори-
ентациските точки треба да изнесува  +/- 0.15 mm * M, 
каде што M е именител на размерот на картирање.

(3) Висините на ориентациските точки се одредува-
ат со тригонометриски или геометриски нивелман.

(4) Вредностите на координатите на ориентациски-
те точки се изразуваат на сантиметар.      

Член 47
(1) Ориентациските точки кои што истовремено се 

и точки од државните или локалните геодетски рефе-
рентни мрежи ја задржуваат постојната стабилизација, 
а новопоставените ориентациски точки се стабилизира-
ат со белеги од типот А4 - бетонски или камени столб-
чиња со подземен центар, белеги од типот А5 - цевки 
со дијаметар 50 mm со подземен центар, или А7 - ме-
тални клинови. 

(2) Помошните ориентациски точки се стабилизира-
ат со привремени белеги.

(3) Изгледот на белегите од типот А4, А5 и А7 е да-
ден во прилог број 1 кој е составен дел на овој правил-
ник.

Член 48
(1) Ориентациските точки кои што истовремено се 

и точки од државните или локалните геодетски рефе-
рентни мрежи ја задржуваат постојната нумерација, а 
новопоставените ориентациски точки се нумерираат со 
арапски броеви, во континуитет после последниот број 
на полигонските точки во рамките на катастарската оп-
штина во која што се врши аерофотограметриско сни-
мање, или пак во рамките на проектот со кој се врши 
нивно одредување. 

(2) Помошните ориентациски точки се нумерираат 
на начин што на бројот на ориентациската точка од ко-
ја што се одредени му се додава ознака P, а доколку од 
една ориентациска точка се одредени повеќе помошни 
точки тогаш на додавката P се додаваат арапски броеви 
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почнувајчи од бројот 1 па натаму во непрекинат низ 
(P1, P2, P3 ...).

V.6. Одредување на поединечни геодетски точки

Член 49
(1) Поединечни геодетски точки, како дел од постој-

ните тригонометриски и локални геодетски референ-
тни мрежи, се поставуваат и одредуваат дополнително, 
со цел да се погусти постојната геодетска основа за 
вршење на премерување. 

(2) Поединечните геодетски точки се одредуваат од 
постојните тригонометриски или локални геодетски ре-
ферентни мрежи од повисок ред, со примена на класич-
ните геодетски методи на мерење со спроведување на 
агловни и должински мерења, или пак со примена на 
GNSS методите на мерење.

(3) Точноста на одредување на координатите, начи-
нот на стабилизација и нумерација на поединечните ге-
одетски точки се исти како и за точките од мрежата на 
која што тие и припаѓаат.  

Член 50
(1) Доколку точките од геодетските референтни мре-

жи со кои што е материјализиран хоризонталниот рефе-
рентен систем се одредуваат со примена на GNSS мето-
дите на мерење,  потребно е  координатите добиени во 
глобалниот референтен систем да се трансформираат 
во хоризонталниот референтен систем кој што е во 
службена употреба во Република Македонија.

(2) Трансформацијата од став (1) на овој член се 
врши врз основа на најмалку 4 геодетски точки чии ко-
ординати се познати во двата координатни системи, со 
примена на соодветна 7-параметарска трансформација. 

VI. ВЕРТИКАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СИСТЕМ

Член 51
Вертикалниот референтен систем е еднодимензио-

нален координатен систем во кој се дефинира референ-
тната површина, во однос на која се изразуваат висини-
те на точките.

Член 52
(1) Положбата на точките во вертикалниот референ-

тен систем се изразува со елипсоидни или физички де-
финирани висини.

(2) Референтна површина за дефинирање на елипсо-
идните висини е нивовскиот елипсоид на референтниот 
систем GRS 80.

(3) Референтни површини за дефинирање на физич-
ките висини се квазигеоидот и геоидот.

Член 53
(1) Референтната површина во однос на која што се 

изразуваат висините во Република Македонија  се сов-
паѓа со средното ниво на Јадранското Море одредено 
врз основа на мареографските мерења спроведени на 
мареографите во Копар, Ровињ, Бакар, Сплит, Дубров-
ник и Бар, долж Јадранското Море,  во периодот од 
1962 до 1980 година, во рамките на реализацијата на ни-
велманот од висока точност (NVT 2, епоха 1971.5). 

(2) Вертикалниот датум е дефиниран со висините 
на фундаменталните репери од мрежата на нивелман 
од висока точност,  одредени во рамките на NVT 2.

Член 54
(1) Вертикалниот референтен систем се материјали-

зира со поставување на геодетски референтни мрежи 
(нивелмански мрежи), составени од геодетски точки 
(репери) со одредени еднодимензионални координати 

(висини) во однос на висинскиот датум за Република 
Македонија. 

(2) Во зависност од рангот на точност и начинот на 
развивање постојат следните редови на нивелмански 
мрежи:

1. Мрежа на нивелман од висока точност; и
2. Локални нивелмански мрежи во кои спаѓаат:
- Мрежи на прецизен нивелман; 
- Градски нивелмански мрежи;
- Мрежи на технички нивелман со зголемена точ-

ност; и
- Мрежи на технички нивелман. 

VI.1. Мрежа на нивелман од висока точност

Член 55
(1) Нивелманската мрежа од висока точност прет-

ставува единствена мрежа која што ја покрива целата 
територија на Република Македонија и овозможува си-
гурно одржување на вертикалниот датум.  

(2) Мрежата од став (1) на овој член се развива како 
систем на затворени полигони, составени од нивелман-
ски линии со трајно стабилизирани и лесно пристапни 
фундаментални, јазолни, гранични и работни репери, 
кои што поминуваат по геолошки стабилни подрачја и 

(3) Мрежата од став (1) на овој член служи како ос-
нова за развивање на нивелманските мрежи од пониски-
те редови. 

Член 56
Во нивелманската мрежа од висока точност се одре-

дуваат следните големини:
- висински разлики;
- разлики на забрзувањето на силата на земјината 

тежа; и
- координати на реперите во просторниот референ-

тен систем.
Член 57

(1) Висинските разлики во нивелманската мрежа од 
висока точност се одредуваат со геометриски нивел-
ман, со мерење напред-назад, при што се користат мет-
ролошки обезбедени мерни инструменти и прибор кои 
што обезбедуваат највисока точност. 

(2) Точноста на релативната вертикална положба на 
реперите во нивелманската мрежа од висока точност 
треба да изнесува +/- 1 mm / √km.  

(3) Вредностите на висините на реперите одредени 
со нивелман од висока точност се изразуваат на десет-
ти дел од милиметарот.

Член 58
(1) Реперите во мрежата на нивелманот од висока 

точност, по ранг можат да бидат: фундаментални, ја-
золни, гранични и работни репери.

(2) Фундаменталните репери претставуваат точки 
кои се приближно рамномерно распоредени на целата 
територија на Република Македонија, на просечно меѓу-
себно растојание од 20km до 50km.

(3) Јазолните репери претставуваат точки во кои 
што се спојуваат најмалку три нивелмански линии.

(4) Граничните репери претставуваат точки кои што 
служат за проврзување на нивелманската мрежа од ви-
сока точност на Република Македонија со истоветните 
нивелманските мрежи на соседните земји. 

(5) Работните репери претставуваат точки линиски 
распоредени помеѓу фундаменталните репери во вид 
на нивелмански линии, на просечно меѓусебно растоја-
ние од 1.5 km до 2.0 km. 

Член 59
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(1) Фундаменталните репери се стабилизираат вер-
тикално, на геолошки испитана цврста подлога, со беле-
ги од типот Б1 – бетонска шаха. 

(2) Јазолните репери се стабилизираат вертикално, 
на цврста природна или вештачка подлога, со белеги 
од типот Б2 - кратка цевка со дијаметар        300 mm и 
висина над теренот 0.30 m.

(3) Граничните репери се стабилизираат верти-
кално, на цврста природна или вештачка подлога, со бе-
леги од типот Б2 - кратка цевка со дијаметар 300 mm и 
висина над теренот 0.30 m.

(4) Работните репери се стабилизираат вертикално 
или хоризонтално, на цврста природна или вештачка 
подлога, со белеги од типот Б3 – кратка цевка со дија-
метар 300 mm и висина над теренот 0.10 m., Б4 - хори-
зонтален репер со дупче, Б5 – хоризонтален репер или 
Б6 – вертикален репер. 

(5) Изгледот на белегите од типот Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 
и Б6 е даден во прилог број 1 кој е составен дел на овој 
правилник.

Член 60
(1) Нумерирањето на затворените полигони во рам-

ките на мрежата на нивелманот од висока точност се 
врши со римски броеви, почнувајќи од бројот 1 па ната-
му во непрекинат низ.

(2) Фундаменталните репери се нумерираат со арап-
ски броеви или пак име на населеното место каде што 
се наоѓа точката, пред кое што стои ознаката FR (при-
мер: FR 1153, FR Skopje и сл.).

(3) Јазолните репери се нумерираат со арапски брое-
ви почнувајќи од бројот 1 па натаму во непрекинат низ, 
со тоа што пред бројот се става ознаката N (пример: 
N12, N 22  и сл.).

(4) Граничните репери се нумерираат со арапски 
броеви почнувајќи од бројот 1 па натаму во непрекинат 
низ, во рамките на нивелманската линија, со тоа што 
пред бројот се става ознаката Vi на нивелманската ли-
нија и цртичка (пример: V3-1, V9-12 и сл.). 

(5) Работните репери се нумерираат со арапски бро-
еви почнувајќи од бројот 1 па натаму во непрекинат 
низ, во рамките на нивелманската линија, со тоа што 
пред бројот се става ознаката Li на нивелманската лини-
ја и цртичка (пример: L5-8, L9-19 и сл.). 

Член 61
(1) За одредување на вредностите на физичките ви-

сини на реперите, во мрежата на нивелманот од висока 
точност, за сите репери,  се одредуваат и вредностите 
на забрзувањето на силата на земјината тежа.

(2) За одредување на вредностите на забрзувањето 
на силата на земјината тежа се спроведуваат релативни 
гравиметриски мерења. 

(3) Точноста на одредување на вредности на забрзу-
вањето на силата на земјината тежа треба да изнесува 
+/- 60x10-8 ms-2. 

Член 62
(1) За сите репери од мрежата на нивелманот од ви-

сока точност се одредуваат координати во просторниот 
референтен систем ETRS89, епоха 1989.0.

(2) Координатите на реперите во ETRS89 коорди-
натниот систем се одредуваат врз основа на извршени 
статички GNSS мерења, или со користење на MAKPOS 
PP и MAKPOS RTK сервисите.

(3) Точноста на одредување на координатите на ре-
перите во ETRS89 координатниот систем треба да изне-
сува +/- 0.03 m. до 0.05 m.

Член 63

Мерењата и обработката на податоци во нивелман-
ската мрежа од висока точност се спроведуваат на се-
кои 20 години со цел да се осигура интегритетот и сле-
дењето на временската еволуција на вертикалниот рефе-
рентен систем на Република Македонија.

VI.2. Мрежа на нивелман од висока точност NVT 1

Член 64
(1) Во Република Македонија во практична приме-

на се нормални ортометриски висини кои се засноваат 
на нивелманот од висока точност спроведен во перио-
дот од 1946 до 1957 година (NVT 1).

(2) Референтната површина во однос на која што се 
изразуваат висините во NVT 1 (висински датум) се сов-
паѓа со средното ниво на Јадранското Море одредено 
врз основа на мареографските мерења спроведени на 
мареографот во Трст, во 1875 година. 

Член 65
Начинот на развивање на мрежата, методологијата 

на мерење, точноста на одредување на висините на ре-
перите и начинот на нивно изразување, во рамките на 
NVT 1, се идентични со оние на мрежата на нивелман 
од висока точност, опишани во членовите: 55, 56 алине-
ја еден и 57 од овој правилник.

Член 66
Реперите во мрежата на NVT 1, по ранг се делат на: 

фундаментални и работни (главни и помошни) репери.

Член 67
(1) Фундаменталните репери во мрежата на NVT 1 

се стабилизирани вертикално, на геолошки испитана 
цврста подлога, со белеги од типот Б1 – бетонски 
шахти. 

(2) Работните репери во мрежата на NVT 1 се стаби-
лизирани вертикално или хоризонтално, на цврста при-
родна или вештачка подлога, со белеги од типот Б4 - хо-
ризонтален репер со дупче, Б5 – хоризонтален репер 
или Б6 – вертикален репер.

(3) Изгледот на белегите од типот Б4, Б5 и Б6 е даден 
во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 68
(1) Затворените полигони во мрежата на NVT 1 се 

нумерирани со римски броеви, почнувајќи од бројот 1 
па натаму во непрекинат низ.

(2) Фундаменталните репери во мрежата на NVT 1 
се нумерирани со арапски броеви или пак  со име на на-
селеното место каде што се наоѓа реперот, пред кое 
што стои ознаката FR (пример: FR 1157, FR Veles и 
сл.). 

(3) Главните работни репери во мрежата на NVT 1 
кои што се хоризонтално стабилизирани се нумерира-
ни со арапски броеви почнувајќи од бројот 1 па натаму 
во непрекинат низ, со тоа што пред бројот стои една од 
големите латински букви почнувајќи од “A” до “J”, со 
исклучок на големата латинска буква “F”. 

(4) Главните работни репери во мрежата на NVT 1 
кои што се вертикално стабилизирани се нумерирани 
со арапски броеви почнувајќи од бројот 1 па натаму во 
непрекинат низ, со тоа што пред бројот стои една од го-
лемите латински букви почнувајќи од “K” до “Z”. 

(5) Помошните работни репери во мрежата на NVT 
1 се нумерирани со арапски броеви, без разлика на на-
чинот на стабилизација, почнувајќи од бројот 1 па ната-
му во непрекинат низ, со тоа што пред бројот стои една 
од големите латински букви почнувајќи од “А” до “Z” 
и големата латинска буква “P”. 

VI.3 Локални нивелмански мрежи



 Стр. 62 - Бр. 151                                                                             4 ноември 2013

Член 69
(1) Локалните нивелмански мрежи претставуват 

збир на нивелмански линии со трајно стабилизирани и 
лесно пристапни репери, просторно организирани во 
затворени полигони или пак како вметнати нивелман-
ски влаци.

(2) Локалните нивелмански мрежи се развиваат по 
хиерархиски принцип и се  поврзуваат на нивелмански-
те мрежи од повисоките редови. 

Член 70
(1) Мерењето на висинските разлики во локалните 

нивелмански мрежи се врши со геометриски нивелман, 
со метролошки обезбедени мерни инструменти и при-
бор, со мерење напред-назад, освен кај техничкиот ни-
велман каде што висинските разлики се мерат ед-
носмерно. (2) Точноста на релативната вертикална по-
ложба на реперите од локалните нивелмански мрежи 
треба да изнесува:

- за мрежи на прецизен нивелман  +/- 1 mm / √km;  
- за градски нивелмански мрежи  +/- 2 mm / √km;
- за мрежи на технички нивелман со зголемена точ-

ност +/- 5 mm / √km; и .  - за мрежи на технички нивел-
ман  +/- 8 mm / √km. 

Член 71
(1) Реперите на локалните нивелмански мрежи се 

стаблизираат хоризонтално или вертикално, во цврста 
природна или вештачка подлога, со белеги од типот Б5 
– хоризонтален репер или Б6 – вертикален репер.  

(2) Изгледот на белегите од типот Б5 и Б6 е даден 
во прилог број 1 кој  е составен дел на овој правилник.

Член 72
(1) Нумерацијата на реперите од прецизниот нивел-

ман се врши на државно ниво, со арапски броеви почну-
вајќи од бројот 1 па натаму во непрекинат низ, со тоа 
што на бројот на реперот му е придружена ознаката PN 
(пример: PN 102, PN 44 и сл.). 

(2) Нумерацијата на реперите од градските нивел-
мански мрежи се врши во рамките на градовите, со 
арапски броеви почнувајќи од бројот 1 па натаму во 
непрекинат низ, со тоа што на бројот на реперот му е 
придружена ознаката R (пример: R 1, R 23 и сл.). 

(3) Нумерацијата на реперите од мрежите на технич-
ки нивелман со зголемена точност се врши на државно 
ниво, со арапски броеви, почнувајќи од последниот 
број на реприте од прецизен нивелман па натаму, во 
непрекинат низ. 

(4) Нумерацијата на реперите од мрежите на технич-
ки нивелман се врши во рамките на катастарските оп-
штини или пак во рамките на проектот со кој што се 
врши нивно одредување, со арапски броеви почнувајќи 
од бројот 1 па натаму, во непрекинат низ.

 
VII. ГРАВИМЕТРИСКИ РЕФЕРЕНТЕН СИСТЕМ

Член 73
(1) Гравиметрискиот референтен систем е систем во 

кој се вршат гравиметриски одредувања на апсолутни-
те и релативните забрзувања на силата на земјината 
тежа.

(2) Системот од став (1) на овој член се заснова на 
Меѓународната гравиметриска стандардна мрежа IGSN 
71 (International Gravity Standardization Network 1971). 

(3) Гравиметрискиот датум дефиниран е со вреднос-
тите на апсолутното забрзување на силата на земјината 
тежа одредено со апсолутни гравиметриски мерења на 
гравиметриските точки во Скопје, Охрид и Валандово.

Член 74

(1) Гравиметрискиот референтен систем се материја-
лизира со поставување основна гравиметриска мрежа 
составена од гравиметриски точки со одредени вреднос-
ти на апсолутното забрзувања на силата на земјината 
тежа во одредена временска епоха. 

(2) Основната гравиметриска мрежа во Република 
Македонија ја сочинуваат:

- Апсолутната гравиметриска мрежа; и
- Релативната гравиметриска мрежа.

VII.1. Апсолутна гравиметриска мрежа

Член 75
(1) Апсолутната гравиметриска мрежа ја сочинува-

ат три точки поставени во градовите Скопје, Охрид и 
Валандово на кои што, со примена на најпрецизни апсо-
лутни гравиметриски инструменти, е одредено апсолут-
но забрзувања на силата на земјината тежа. Бројот на 
апсолутни гравиметриски точки по потреба може да би-
де и поголем.

(2) Апсолутната гравиметриска мрежа служи како 
основа за развивање на гравиметриските мрежи од по-
ниските редови и обезбедува сигурно одржување на 
гравиметрискиот датум на Република Македонија.

Член 76
(1) Вредностите на апсолутното забрзувања на сила-

та на земјината тежа се изразуваат во ms-2.
(2) Точноста на одредување на апсолутното забрзу-

вања на силата на земјината тежа на апсолутните грави-
метриски точки треба да изнесува +/- 5x10-8 ms-2.

Член 77
(1) Апсолутните гравиметриски точки се стабилизи-

раат со белеги од типот В1 - масивни бетонски стол-
бови, поставени на цврста геолошки стабилна подлога, 
согласно меѓународните препораки.

(2) Апсолутните гравиметриски точки задолжител-
но треба да се осигураат со поставување на најмалку 
три ексцентрични точки на растојание од 500 m. до 5 
km. од самите точки, одредени со релативни гравимет-
риски мерења во однос на апсолутните гравиметриски 
точки. 

(3) Ексцентричните точки се стабилизираат со беле-
ги од типот Б2 – кратка цевка со дијаметар 300 mm и 
висина над теренот 0.30 m.

(4) Изгледот на белегите од типот В1 и Б2 е даден 
во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 78
(1) Апсолутните гравиметриски точки се нумерира-

ат со арапски броеви почнувајќи од бројот 1 па натаму 
во непрекинат низ, со тоа што пред бројот се додава оз-
нака AGT0 (пример: AGT01, AGT02, AGT03) 

(2) Ексцентрите на апсолутните гравиметриски точ-
ки се нумерираат со арапски броеви почнувајќи од бро-
јот 1 па натаму во непрекинат низ, пред кои што стои 
бројот на апсолутната гравиметриска точка на која што 
се однесува ексцентарот, празно место и ознака E (при-
мер: AGT01 E1, AGT01 E2, AGT01 E3). 

VII.2. Релативна гравиметриска мрежа

Член 79
(1) Релативната гравиметриска мрежа служи за по-

густување на апсолутната гравиметриска мрежа и се 
развива со спроведување на релативни гравиметриски 
мерења.
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(2) Релативната гравиметриска мрежа ја сочинуваат 
трајно стабилизирани и лесно пристапни точки, поста-
вени на просечно растојание од 30 km до 40 km, прос-
торно организирани во затворени полигони, во вид на 
триаголници и четириаголници.

Член 80
(1) Гравиметриските мерења во релативната грави-

метриска мрежа се вршат со прецизни, метролошки 
обезбедени релативни гравиметриски инструменти, 
при што задолжително се користат два инструменти ис-
товремено.

(2) При спроведувањето на релативните гравимет-
риски мерења задолжително се врши калибрација на 
гравиметриските инструменти и тоа пред почетокот на 
мерењата, на средина и на крај од мерењата, како и од-
редување на чекорот на гравиметриските инструменти 
на дневна основа.

(3) При спроведувањето на релативните гравимет-
риските мерења секоја гравиметриска точка мора да би-
де поврзана со најмалку три соседни точки.

Член 81
Точноста на одредување на апсолутното забрзува-

ње на силата на земјината тежа на релативните грави-
метриски точки треба да изнесува +/- 20x10-8 ms-2.

Член 82
(1) Точките од релативната гравиметриска мрежа се 

стабилизираат на цврста, геолошки стабилна подлога, 
со белеги од типот А1, А3 и Б2.  

(2) Изгледот на белегите од типот А1, А3 и Б2 е да-
ден во прилог број 1 кој е составен дел  на овој правил-
ник.

Член 83
Точките од релативната гравиметриска мрежа се ну-

мерираат со арапски броеви почнувајќи од бројот 101 
па натаму во непрекинат низ, со тоа што пред бројот се 
додава ознаката GT (пример: GT101, GT115 и сл.) 

Член 84
(1) Точките од основната гравиметриска мрежа за-

должително се одредуваат положбено и висински во 
службените геодетски датуми на Република Македо-
нија.

(2) Положбените координати на точките од основна-
та гравиметриска мрежа се одредуваат со примена на 
GNSS методите на мерење или пак со класичните гео-
детски методи на мерење, со точност од +/- 0.03 m. до 
0.05 m. 

(3) Висините на точките од основната гравиметрис-
ка мрежа се одредуваат со геометриски нивелман, со 
примена на критериумите на точност за прецизен ни-
велман, односно +/- 2 mm / √km. Во исклучителни слу-
чаи, доколку не постојат услови за одредување на виси-
ните со геометриски нивелман, се применуваат GNSS 
или класичните геодетски методи на одредување на ви-
сини. 

Член 85
Точките од основната гравиметриска мрежа служат 

како основа за вршење на детален гравиметриски пре-
мер за различни намени. 

Член 86
Точките од апсолутната гравиметриска мрежа се од-

редуваат на секои 10 години, а точките од релативната 
гравиметриска мрежа на секои 20 години, со цел да се 
осигура интегритетот и следењето на временската ево-
луција на гравиметрискиот референтен систем.

VIII. АСТРОНОМСКИ РЕФЕРЕНТЕН СИСТЕМ

Член 87
Астрономскиот референтен систем е инерцијален 

тродимензионален координатен систем, во кој коорди-
натниот почеток, ориентацијата на координатните 
оски, размерот, единиците за должина и време, времен-
ската еволуција и фундаменталните константи се совпа-
ѓаат со меѓународниот инерцијален референтен систем 
ICRS (International Celestial Reference System).

Член 88
За параметри кои ја одредуваат врската помеѓу Ме-

ѓународниот инерцијален референтен систем ( 
International Celestial Reference System –ICRS) и Меѓу-
народниот терестички референтен систем (International 
Terestrial Reference Frame –ITRF) се усвојуваат вреднос-
тите кои ги објавува Меѓународната служба за земјина 
ротација (International Earth rotation and Reference 
systems Service - IERS) . 

 
Член 89

(1) Астрономскиот референтен систем се материја-
лизира со астрономска референтна мрежа, односно 
збир на екстратерестрички објекти со екваторски ко-
ординати кои се однесуваат на одредена временска 
епоха. 

(2) Точките на астрономската референтна мрежа се 
рамномерно распоредени на целата територија на Ре-
публика Македонија на меѓусебно растојание од 80 km 
до 100km. 

Член 90
Астрономската референтна мрежа дефинирана е со 

фундаменталниот каталог на екстратерестички објекти 
FK5 со референтна временска епоха Ј2000, која ја обја-
вува Меѓународната астрономска унија IAU 
(International Astronomical Union). 

Член 91
(1) Во астрономскиот референтен систем се вршат 

астрономски одредувања, кои подразбираат одредува-
ње на астрономска широчина, астрономска должина и 
астрономски азимут. 

(2) Астрономските одредувања се вршат по правило 
на точките од државните геодетски референтни мрежи, 
за потребите на одредување на квазигеоидот и за реша-
вање на редукциони задачи. 

Член 92
(1) Астрономските мерења се изведуваат со астро-

номски инструменти и прибор со највисока точност 
кои се метролошки обезбедени. 

(2) Точноста на одредувањето на астрономската ши-
рочина, астрономската должина и астрономскиот ази-
мут треба да изнесува +/- 0.3” (лачни секунди). 

Член 93
Точките од астрономската референтна мрежа се од-

редуваат на секои 20 години, со цел да се осигура интег-
ритетот и следењето на временската еволуција на астро-
номскиот референтен систем.

IX. ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ТОЧКИТЕ 
ОД ГЕОДЕТСКИТЕ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

Член 94
При изборот на локациите за поставување на точки-

те од геодетските референтни мрежи треба да се води 
сметка точките: 

- да се поставуваат на безбедни локации со цел да 
опстојат подолг временски период; 

- да се лесно пристапни за користење; 
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- да се едноставно достапни за користење (да не се 
потребни посебни дозволи и одобренија за пристап);

- да се поволни за мерење, во зависност од типот на 
мрежата; и

- да не  ги загрозуваат културно-историските споме-
ници.

Член 95
(1) Точките од геодетските референтни мрежи по 

правило се поставуваат на недвижности во сопственост 
на Република Македонија.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, ако точки-
те од геодетските референтни мрежи се поставуваат на 
недвижности на кои е засновано право на сопственост 
на физички и правни лица или право на сопственост на 
единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, 
поставувањето на точките се врши по претходно реша-
вање на имотно-правните односи, согласно закон. 

(3) За поставување на точките од референтните мре-
жи од став (1) и став (2) на овој член, стручното лице 
од Агенцијата за катастар на недвижности (во натамош-
ниот текст: Агенцијата) составува записник.

(4) Одржувањето на поставените точки од геодет-
ските референтни мрежи се врши по службена долж-
ност или по предлог на трговец поединец овластен гео-
дет или трговско друштво за геодетски работи, кога 
при увидот на лице место се утврди дека точките се от-
странети, оштетени, уништени или неовластено премес-
тени.

 
IX.1. Чување на точките од геодетските референтни 

мрежи

Член 96
(1) Поставените точки од геодетските референтни 

мрежи не смеат да се отстрануваат, оштетуваат, униш-
туваат, ниту пак неовластено да се преместуваат.

(2) Носителите на правата на недвижностите на кои 
што се наоѓаат поставените точки се должни секое от-
странување, оштетување, уништување или преместу-
вање, во рок од 15 дена од денот на дознавањето, да го 
пријават на Агенцијата.

IX.2. Оштетување, поместување или уништување 
на точките одгеодетските референтни мрежи

Член 97
(1) Ако на недвижноста на која се наоѓаат точки од 

геодетски референтни мрежи, се вршат градежни или 
друг вид на работи со кои можат да се оштетат, помес-
тат или уништат поставените точки, изведувачот на ра-
ботите е должен најмалку 15 дена пред отпочнувањето 
со работите да ја извести Агенцијата. 

(2) Трошоците за поместување, како и за повторно 
поставување на точките, одредувањето на параметрите 
и димензиите за вклопувањето, паѓаат на товар на изве-
дувачот на работите.

X. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ОСНОВНИ 
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Член 98
(1) За извршените теренски геодетски работи од ос-

новните геодетски работи се изготвува геодетски елабо-
рат во кој е содржана геодетско техничката документа-
ција.

(2) Геодетскиот елаборат од став (1) на овој член се 
изготвува во електронска и писмена форма и истиот 
содржи:

- насловна страна;
- страна за заверка/одобрување;
- страна со содржина на геодетскиот елаборат;

- технички извештај;
- скица на геодетската мрежа;
- список на дадени точки од постојната геодетска ос-

нова;
- оригинални податоци од мерењата;
- податоци од извршените пресметувања;
- список на дефинитивни координати/вредности на 

новоодредените геодетски точки; 
- описи на местоположбата на новоодредените гео-

детски точки; и
- прилози (прегледни карти, скици, и друго).
(3) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

од став (2) на овој член е дадена во прилог број 3, кој е 
составен дел на овој правилник. 

XI. МЕТАПОДАТОЦИ ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ ТОЧКИ

Член 99
(1) Агенцијата, за геодетските точки изработува ме-

таподатоци, согласно меѓународни стандарди за мета-
податоци. 

(2) Метаподатоците се чуваат, одржуваат и пребару-
ваат во каталогот на метаподатоци, кој се води во 
Агенцијата.

XII. РЕДЕФИНИРАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ 
СИСТЕМИ

Член 100
(1) Агенцијата врши активности за одредување на 

параметрите и компонентите, заради редефинирање на 
геодетските референтни системи од член 39, став 1 али-
неи 1, 2 и 3 на Законот за катастар на недвижности и на 
државната картографска проекција од член 42 на исти-
от закон, согласно прифатените меѓународни референ-
ти системи. 

(2) По извршеното одредување на параметрите и 
компонентите, Агенцијата ќе изврши редефинирање на 
геодетските референтни системи и на државната картог-
рафска проекција од став (1) на овој член, врз основа 
на кои ќе се воспостави нов државен референтен сис-
тем и државна картографска проекција. 

(3) Владата на Република Македонија, на предлог 
на Агенцијата донесува одлука за отпочнување со при-
мена на новиот државен референтен систем и државна 
картографска проекција од став (2) на овој член.

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 101
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за основни геодетски 
работи и за поставување на мрежи на геодетски („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 85/2007).

Член 102
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 01-18920/1 Управен одбор
29 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Анета Јорданова, с.р.
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3590.
Врз основа на член 211, став 6 од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013) Управниот одбор на Агенци-
јата за катастар на недвижности на седницата одржана 
на 17.10.2013 година, донесе

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А
ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ 
НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 

ЗА 2013 ГОДИНА

I.
Со оваа годишна програма, Агенцијата за катастар 

на недвижности има цел во општина Берово да врши 
ажурирање на податоците во катастарот на недвижнос-
ти по службена должност преку вршење дополнителен 
премер и зголемување на процентот на запишани права 
во катастарот на недвижности, за катастарските општи-
ни кои пред влегувањето во сила на катастарот на нед-
вижности биле со катастар на земјиште востановен врз 
основа на пописен катастар и за кои процентот на неза-
пишани права при востановувањето на катастарот на 
недвижности е поголем од 20%.

II.
Ажурирањето на податоците во катастарот на нед-

вижности по службена должност ќе отпочне во  чет-
вртиот квартал од 2013 година, за следните катастар-
ски општини: Владимирово, Двориште, Ратево и  Руси-
ново. 

Активностите за остварување на наведената цел се 
дадени во следната табела:

Финансиските средства за реализација на активнос-
тите поврзани со ажурирањето на податоците во катас-
тарот на недвижности по службена должност во 2013 
година се обезбедени од самофинансирачките средства 
на Агенцијата, Програма 10 и 20.

III.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од 
Владата на Република Македонија.

Бр. 01-16337/5 Управен одбор
17 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Анета Јорданова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3591.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11 и 
79/2013), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ  НАФТЕНИ   ДЕРИВАТИ   УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 38,125
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 39,468

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 41,900

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 41,459

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 32,148

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:
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A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 76,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 78,00

б) Дизел гориво                   ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 68,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 57,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 39,457

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука.

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95   до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,036
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,964

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,121
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в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 5.11.2013 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 – 1840/1
4 ноември 2013 година                      Претседател,

    Скопје                               Димитар Петров, с.р.
__________

3592.
ИСПРАВКА

Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност трговија со електрична енергија из-
дадена од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на друштвото ФЈУЧЕР ЕНЕРЏИ 
увоз-извоз ДООЕЛ Скопје под број УП1 Бр. 07-192/13 
од 16 октомври 2013 година и објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 143/2013, во При-
лог 1 на оваа одлука: Лиценца за вршење на енергетска 
дејност трговија со електрична енергија, во точка 7, по 
зборовите Единствен даночен број – стои: 
30120130037824 а треба да стои: 4080013537869. 

              Претседател,
               Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3593.
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 

1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013) 
и Правилникот за утврдување на начин и методологија 
за утврдување на цени на ортопедски и други помагала 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
81/2010 и 181/2011), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на  18 јули 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ 
ПРАВО НА  ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во член 2 од Одлуката за утврдување на референ-

тни цени на ортопедски и други помагала за кои осигу-
рените лица можат да остварат право на товар на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 18/2004, 
76/2004, 56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007, 115/2007, 
132/2007, 14/2008, 132/2008, 88/2009, 131/2009, 
16/2010, 66/2011, 99/2011 и 5/2012), табелата по редни-
от број 178 се дополнува со:

Реден 
број

Назив на помагало,матери-
јал, резервни делови, пот-
рошен материјал

Единечна цена 
со сите давачки

178/1 Очна протеза- привремена 2.916,00

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство.

Бр. 02-9769/7 Управен одбор
18 јули 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
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3594.
Врз основа на член 9 став 1-б точка 3 и став 3, член 

33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 
16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 18 јули 2013 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ 

ПОМАГАЛА

Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.33/2011, 66/2011, 
99/2011, 5/2012, 84/2012 и 159/2012), во член 14 став 1 
зборовите „100,00 денари“ се заменуваат со зборовите 
„10,00 денари“.

Член 2
Во член 21 став 2 алинеја 1 бројот 36 се заменува со 

бројот 24.
Во член 21 став 3 алинеја 3 бројот 36 се заменува со 

бројот 24.

Член 3
Во член 38 став 1 алинеја 1 бројот 12 се заменува со 

бројот 6.
Во член 38 став 1 алинеја 2 бројот 12 се заменува со 

бројот 9.

Член 4
Во член 42 зборовите „и 5“  се бришат, а бројот 24 

се заменува со бројот 12. 

Член 5
Во член 49 се додава нов став 2 кој гласи:
„Осигуреното лице пред поставување на прва трај-

на очна протеза од став 1 на овој член има право на 
привремена очна протеза до оформување на очната 
празнина.“

Член 6
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е 

составен дел на Правилникот, за ортопедските помага-
ла вид 1, шифра 1101, 1102, 1103, 1104, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1201, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 

1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1401, 1402, 1403, 
1404, 1501, 1502, 1503,  и 1504 во колоната „рок на 
употреба во месеци според возраста над 18 до 65 го-
дини“ бројот 36 се заменува со бројот 24.

Член 7
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедското помагало вид 1, шифра 1606 Миоелек-
тронска протеза во колоната „рок на употреба во месе-
ци според возраста над 7  години“ бројот 36 се замену-
ва со бројот 24.

Член 8
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедските помагала вид 1, шифра 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 и 2306 во коло-
ната „партиципација “ бројот 100 се заменува со бројот 
10.

Член 9
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедските помагала вид 1, шифра 2304 и 2404 во ко-
лоната „начин на производство “ се додаваат зборовите 
„Сериски со прилагодување“ .

Член 10
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедското помагало вид 1, шифра 2609 Надколена 
корективна лонгета за корекција на контрактури во ко-
лено и скочен зглоб во колоната „Помагалото го препи-
шува“ се додава зборот „Хирург “ .

Член 11
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедските помагала вид 1, шифра 4101, 4102, 4103, 
4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111 и 4112 во 
колоната „рок на употреба во месеци според возраста 
до 7 години“ бројот 12 се заменува со бројот 6, додека 
во колоната „рок на употреба во месеци според возрас-
та над  7 години“ бројот 12 се заменува со бројот 9.

Член 12
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедското помагало вид 1, шифра 7404 Појас за ед-
нострана препонска кила во колоната „медицински ин-
дикации “ зборовите „Умбиликална хернија (К42.0-
К42.9)“ се заменуваат со зборовите „Ингвинална херни-
ја (К40.0-К40.9)“.
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Член 13
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедското помагало вид 1, шифра 7501 Вештачка 
дојка во колоната „рок на употреба во месеци според 
возраста“ бројот 24 се заменува со бројот 12.

Член 14
Во Списокот на ортопедски и други помагала за 

ортопедското помагало вид 1 шифра 81031 Ендотрахе-
ална канила – метална  се заменува со шифра 81032.

Член 15
Во Списокот на ортопедски и други помагала по по-

магалото од вид 2, шифра 5104 Очна протеза- орбитал-
на се додава следната табела:

Член 16
Во шифрарникот на ортопедски помагала по помага-

лото вид 2 шифра 5103 Очна протеза- орбитална се до-
дава следната табела:

Вид Шифра Назив на помагалото, матери-
јал,резервни делови, потрошен 
материјал

2 5104 Очна протеза-привремена

Член 17
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство.

Бр. 02-9769/5 Управен одбор
18 јули 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
__________

3595.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 

1  од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на седницата одржана на 18 јули 2013 го-
дина, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДО-
ГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО И  НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМО-
ГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТА-
НОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОН-
СУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и постапка за остварување на правото и  начи-
нот на плаќање на здравствените услуги за биомедицин-
ско потпомогнато оплодување во здравствените устано-
ви кои вршат специјалистичко-консултативна здрав-
ствена заштита  („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 64/2008, 97/2010, 99/2011 и 104/2012), во 
член 6 став 1 по зборот „(БПО)“ се додаваат зборовите 
„за прво дете“, а се бришат зборовите „или деца“.

Во член 6 став 1 се додава нова реченица која 
гласи:

„Осигуреното лице може да оствари право на биоме-
дицинско потпомогнато оплодување (БПО) за второ де-
те најмногу до трет неуспешен обид за оплодување, но 
најмногу до првото успешно породување со второ жи-
вородено дете, во рамките на трите обиди за второ де-
те.“

Во член 6 став 2 се додава нова реченица која 
гласи:

„Периодот помеѓу успешениот обид за оплодување 
кој завршил со живородено дете до повторен обид за 
оплодување не треба да биде пократок од 18 месеци.“

Во ставот  4 по зборот „имаат“ се додава зборот 
„еден“, а се бришат зборовите „со психичка и моторна 
ретардација“.

Во ставот 12 на почетокот на реченицата буквата 
„В.“ се заменува со буквата „Г.“

Член 2
Во членот 8 став 4 по алинеја 13 се додава нова али-

неја 14 која гласи:
„– отпусно писмо постаро од 18 месеци за првото 

породување со живородено дете.“
Во ставот 5 по зборовите „на товар на Фондот“ се 

додаваат зборовите „како и бројот на живородени 
деца“.

Член 3
Во член 9 став 9  по зборовите „до трет обид за оп-

лодување“ се додаваат зборовите „за прво дете и 
најмногу до трет обид за оплодување за второ дете, оси-
гуреното лице кое има повеќе од две живородени деца 
во иста брачна или вонбрачна заедница како“.

Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија, 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство, а ќе се применува од 01.01.2014 година.

Бр. 02-9769/6 Управен одбор
18 јули 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.



 Стр. 84 - Бр. 151                                                                             4 ноември 2013

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

