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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2881. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 27 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Друштвото за земјоделие, сточарство, 

производство, услуги и трговија на големо и мало 

ФАРМА БО-ТО ДООЕЛ увоз-извоз с.Тополчани, При-

леп за земјоделско земјиште со површина од 5ха 63ар 

92м2 кое се наоѓа на КП бр.2110/1-дел, место викано 

Завои, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

запишано во Имотен лист бр.630 за КО Тополчани. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува во времетраење од пет години сметано од денот 

на влегувањето во сила на Договорот.  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3776/1   Претседател на Владата 

27 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2882. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 27 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР  ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРО 

КЛАС Славе Ордан Каралиоски с.Мало Коњари При-

леп за земјоделско земјиште со површина од 4ха 70ари 

15 м2 кое се наоѓа на КП бр.2744/1-дел, место викано 

Висој, катастарска култура нива, катастарска класа 4, 

запишано во Имотен лист бр.19 КО Мало Коњари и за 

земјоделско земјиште со површина од  13ари 09 м2 кое 

се наоѓа на КП бр.1346, место викано Стара чешма, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 4, запишано 

во Имотен лист бр.175 за КО Плетвар, во вкупна пов-

ршина од 4ха 83ар 24 м2. 
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Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 
 

Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува во времетраење од пет години сметано од денот 

на влегувањето во сила на Договорот.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3778/1   Претседател на Владата 

27 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2883. 

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став (4) од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 

7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 18/2018), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на ден 22.08.2019 година до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007, 88/2007, 

4/2012, 84/2014, 28/2016 и 182/2016) (во понатамошни-

от текст: Правилник) во член 2 по ставот (3) се додава 

нов став (4) кој гласи: 

„(4) Барањето и документацијата што ја доставува 

подносителот на барањето до Комисијата за хартии од 

вредност, се доставува и во електронска форма на 

CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се дос-

тавуваат во електронска форма согласно став (3) од 

овој член.“ 

 

Член 2 

Во Правилникот во член 3 став (3), по зборовите 

„од Законот за хартии од вредност“ се додава запир-

ка и следниот текст: „податоци за постапката за до-

несувањето на актот за издавање на хартиите од 

вредност пропишани со Образецот И-ЗТД „Изјава за 

постапката за донесување на актот за издавање на 

хартиите од вредност“ кој е составен дел на овој 

Правилник“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за одобрува-

ње на приватна понуда на хартии од вредност. 

 

Член 4 

Овој Правилник е од времен карактер и е со важ-

ност од најмногу 90 дена.   

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во  „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Број 01-894/1     Комисија за хартии од вредност 

22 август 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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2884. 

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 став (4) од Законот за хартии од вредност („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 

15/15,154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на ден 22.8.2019 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ 

ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА 

БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на 

барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РСМ бр. 28/2008, бр. 

171/2013, бр.64/2015, бр.182/2016 и бр.40/2019) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 3 став (1) се до-

дава нова точка 12а. која гласи: 

„(12а) Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност согласно 

Образец И-ЗТД од Прилог 1 на овој Правилник.“ 

 

Член 2 

Во Правилникот во член 3 се додава нов став (7) кој гласи: 

„(7) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот на хартии-

те од вреднот ги доставува до Комисијата за хартии од вредност и во електронска форма на CD/DVD медиум 

во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (6) од овој член.“ 

Во член 3 ставот (7) станува став (8). 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хар-

тии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност. 

 

Член 4 

Овој Правилник е од времен карактер и е со важност од најмногу 90 дена.   

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во  „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

      Број 01-895/1     Комисија за хартии од вредност 

22 август 2019 година на Република Северна Македонија 

            Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2885. 
Врз основа на член 215 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ брoj 124/19), Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРA-
ВИЛНИКОТ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за одржување на катастарот на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15, 156/15, 184/15, 
229/15, 195/16, 218/16, 88/17 и 179/17), во членот 5 став 
(2) се додаваат две нови алинеи кои гласат: 

„- повторно поднесена пријава од причини што 
претходно доставената пријава за  иста недвижност 
билa одбиена,  

- запишување на недвижности кои останале со неза-
пишани права согласно со одредбите од член 190 и 
член 212 од Законот,“. 

 
Член 2 

Во членот 6 став (1) по зборовите: „телефонски 
број“, се додаваат зборовите: „како и исклучоците про-
пишани со одредбите од член 190 од Законот.“.  

 
Член 3 

Во членот 9 ставовите (3), (4) и (5) се бришат. 

 

Член 4 
Членот 16 се менува и гласи:  
„(1) Недвижностите кои при востановувањето на 

катастарот на недвижности останале со незапишани 
права се запишуваат во одржување на катастарот на 

недвижностите со поднесување на пријава кон која се 
приложува исправа за правен основ за запишување, ге-
одетски елаборат од извршениот премер во функција 
на запишување на недвижности кои останале со неза-
пишани права и доказ за платен надоместок. 

 (2) По исклучок од став (1) на овој член, доказ за 
платен надоместок не се приложува  за недвижностите 

за кои во постапката на систематското запишување на 
правата на недвижностите, носителот на правото се од-
звал на поканата или поднел пријава за запишување, а 
истите останале со незапишани права, а  кога предмет 
на запишување е земјиште на кое нема изградено об-
јект, кон пријавата не  се приложува ни геодетски ела-
борат.  

 (3) По исклучок од став (1) на овој член, за нед-

вижностите со незапишани права кои се наоѓаат во ка-
тастарски општини за кои катастарот на недвижности 
бил востановен врз основа на премерот од катастарот 
на земјиште, доколку предмет на запишување е зем-
јиште на кое нема изградено објект, кон пријавата не се 
приложува геодетски елаборат. 

(4) По исклучок од став (1) на овој член, за недвиж-
ностите со незапишани права кои се наоѓаат во катас-
тарски општини за кои пред влегувањето во сила на ка-
тастарот на недвижности бил во сила катастар на зем-
јиште востановен врз основа на попис (пописен катас-
тар), за кои ќе се утврди дека носителот на правото бил 
евидентиран во соодветниот  пописен блок, кон прија-
вата за запишување се приложува само правен основ за 
запишување. Доколку на  земјиштето има изградено 
објект, кон пријавата се доставува и геодетски елабо-
рат. 

 (5) По исклучок од став (1) на овој член, за нед-
вижностите со незапишани права кои се наоѓаат во ка-
тастарски општини за кои пред влегувањето во сила на 
катастарот на недвижности бил во сила катастар на 
земјиште востановен врз основа на попис (пописен ка-
тастар),  за кои ќе се утврди дека подносителот на при-
јавата  бил евидентиран во соодветен пописен блок, а 
за  катастарската парцела и објектите не се прибрани 
податоци при премерот, кон пријавата за запишување 
се приложува само правен основ за запишување и гео-
детски елаборат. 

 (6) Во случаите кога пријавата за запишување се 
однесува на некој од исклучоците од ставот 1 на овој 

член, подносителот на пријавата, во пријавата ги наве-
дува податоците од кои може да се утврди дека се ис-
полнети некои од условите наведени во ставовите (1), 
(2), (3), (4) и (5) од овој член.  

(7) Формата и содржината на образецот на пријава-
та за запишување на недвижностите кои останале со 
незапишани права е дадена во Прилог број 3 кој е сос-

тавен дел од овој правилник.“ 
 

Член 5 
Во член 17 став (2) точката на крајот од реченицата 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „од-
носно доколку по извршениот увид во збирката на ис-
прави, односно во  податоците од ГКИС утврди дека не 
се исполнети условите наведени во пријавата како ис-

клучоци пропишани со одредбите од член 190 од Зако-
нот.“. 

 
Член 6 

Во член 18 став (1) во петиот ред по зборовите: „ге-
одетски елаборат,“ се додаваат зборовите: „за случаите 
од член 16 од овој правилник, во зависност од наведе-

ните исклучоци, врши споредување на податоците сод-
ржани во пријавата за запишување  со податоците од 
збирката на исправи, односно податоците од ГКИС,“.    

 
Член 7 

Членот 19 се менува и гласи:  
„(1) Кога при запишување на правата на недвиж-

ностите кои се наоѓаат во катастарски општини во кои 
пред влегувањето во сила на катастарот на недвижнос-
ти бил во сила катастар на земјиште востановен врз ос-
нова на извршен премер,  ќе се утврди дека површина-
та на катастарската парцела содржана во правниот ос-
нов се разликува од површината прибрана со премерот 
прикажана во геодетскиот елаборат, а граничните ли-
нии на катастарската парцела предмет на премерот 
содржани во геодетскиот елаборат се непроменети во 
однос на граничните линии од  катастар на земјиште и 
катастар на недвижности или доколку постои отстапу-
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вање на граничните линии на катастарската парцела  
кое се должи на различните техники и методи на сни-
мање, во катастарот на недвижностите се запишува ка-
тастарската парцела според податоците  содржани во 
катастарскиот план од катастарот на недвижности.  

(2) Доколку во случајот од ставот (1) на овој член 
се утврди дека постои отстапување на граничните ли-
нии на катастарската парцела,  кое отстапување не се 
должи на различните техники и методи на снимање, а  

кон  геодетскиот елаборат од премерот се приложат из-
јави за согласност за прифаќање на  ново утврдената 
гранична линија и површина на катастарската парцела-
фактичката состојба, потпишани од страна на носите-
лите на правата на соседните катастарски парцели 
спрема кои е утврдено отстапувањето или од  страна на 
законскиот наследник на починатите носители на 

права, во катастарот на недвижностите се запишува ка-
тастарската парцела според податоците  прибрани со 
премерот содржани во геодетскиот елаборат. Доколку 
кон геодетскиот елаборат од премерот не се приложат 
изјави за согласност се запишува катастарската парце-
ла според податоците од катастарскиот план од катас-
тарот на недвижности, а по однос на носителите на 

правата се преземаат податоци од правниот основ.   
(3) Доколку изјавите за согласност за прифаќање на  

ново утврдената гранична линија и површина на катас-
тарската парцела, се потпишани од страна на законски-
от наследник на починатите носители на права на со-
седните катастарски парцели спрема кои е утврдено от-
стапувањето од истите, кон изјавата за согласност се 

приложува и соодветен правен основ со кој се докажу-
ва дека давателот на изјава е законски наследник или 
претпоставен законски наследник (смртовница, извод 
од матична книга на умрени, извод од матична книга 
на родени, наследни решенија, изјава заверена на нотар 
и сл.) 

(4) Доколку во случаите од ставовите (1) и (2) на 
овој член  се утврди дека во рамките на катастарската 

парцела предмет на премерот, е опфатен  дел кој во ка-
тастарот на земјиште бил  евидентиран на Република 
Северна Македонија, тој дел се одвојува како посебна 
катастарска парцела и  се запишува на име на Републи-
ка Северна Македонија.  

(5) За недвижностите со незапишани права кои се 
наоѓаат во катастарски општини за кои катастарот на 

недвижности бил востановен врз основа на премерот 
од катастарот на земјиште, доколку предмет на запи-
шување е земјиште на кое нема изградено објект, запи-
шувањето на правата на недвижностите ќе се изврши 
врз основа на податоците од катастарот на земјиште. 
Доколку на  земјиштето има изградено објект, се при-
ложува геодетски елаборат  во кој податоците по однос 

на граничната линија на парцелата се превземаат од ка-
тастарскиот план од катастарот на недвижности, а за 
објектот се врши премерување и истиот се запишува 
согласно со приложениот правен основ за запишување 
и геодетскиот елаборат.  

(6) За недвижностите со незапишани права за кои  
во катастарот на земјиште нема евидентиран податок 

за носителот на правото на земјиштето, односно во 
евиденцијата е наведен како „непознат“, земјиштето ќе 
се запише со право на сопственост на Република Се-
верна Македонија. “  

(7) За утврдувањето на фактите од ставовите (1), 
(2), (3), (4) и (5) од овој член стручното лице од геодет-
ска насока изготвува стручен наод, а за утврдување на 
фактите од ставот (1) кон стручниот наод приложува и 
графички приказ на состојбата од катастарскиот план 
од катастарот на недвижности преклопен со катастар-
скиот план од катастарот на земјиште. 

 (8) 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.“ 

 
Член 8 

По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-а 
кој гласи:  

 
„Запишување на правата на недвижностите со неза-

пишани права кои се наоѓаат во катастарски оп-
штини во кои бил во сила катастар на земјиште 

востановен без извршен премер (пописен катастар) 
 

Член 19-а 
(1) За недвижностите со незапишани права за кои 

се прибрани податоците при премерот,  а се наоѓаат во 
катастарски општини за кои пред влегувањето во сила 
на катастарот на недвижности бил во сила  катастар на 
земјиште востановен без извршен премер (пописен ка-
тастар) и  за кои стручното лице од геодетска насока со 
идентификација ќе утврди дека носителот на правото 
бил евидентиран во пописниот катастар во соодветни-
от  пописен блок, во катастарот на недвижности се за-
пишува површината на катастарската парцела добиена 
при премерот во функција на систематското запишува-
ње на правата на недвижностите која произлегува од 
катастарскиот план од катастарот на недвижности. 

(2) За носителот на правото на недвижноста, во слу-
чај од ставот (1) на овој член  се преземаат податоците 
за евидентираниот носител во пописниот катастар, од-
носно за неговиот законски наследник согласно прило-

жениот правен основ.  
(3) Доколку на земјиштето од ставот (1) од овој 

член има изградено објект, се приложува геодетски 
елаборат,  во кој податоците по однос на граничната 
линија на парцелата се преземаат од катастарскиот 
план од катастар на недвижности, а за објектот се врши 
премерување и истиот се запишува согласно со прило-

жениот правен основ за запишување и геодетскиот ела-
борат.  

(4) Во случај кога се запишуваат правата на катас-
тарската парцела која при запишувањето во катастарот 
на недвижностите, заради отстапување на површината 
содржана во правниот основ од површината прибрана 
со премерот, била издвоена како посебна катастарска 

парцела и останала со незапишани права, истата се 
припојува кон катастарската парцела од која била из-
двоена.  

(5) Кога при запишување на правата на недвижнос-
тите од ставот (1) на овој член, ќе се утврди дека под-
носителот на пријавата, односно лицето за кое е подне-
сена пријавата  бил евидентиран во пописниот катастар 
во содветниот пописен блок, а за катастарската парце-
ла не се прибрани податоци при премерот, се запишу-
ваат податоците за недвижностите и за носителот на 
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правата на недвижностите  прибрани со премерот  при-
кажани во геодетскиот елаборат. Доколку граничните 
линии утврдени со геодетскиот елаборат споредени со 
катастарскиот план зафаќаат дел од парцели со запи-
шани права, кон геодетскиот елаборат се приложуваат 
изјави за согласност за прифаќање на ново утврдената 
гранична линија и површина на катастарската парцела 
- фактичка состојба, потпишани од страна на носители-
те на правата на соседните катастарски парцели или од 
страна на законскиот наследник на починатите носите-
ли на права. Доколку изјавите за согласност за прифа-
ќање на  ново утврдената гранична линија и површина 
на катастарската парцела, се потпишани од страна на 
законскиот наследник на починатите носители на пра-
ва на соседните катастарски парцели спрема кои е ут-
врдено отстапувањето од истите, кон изјавата за сог-
ласност се приложува и соодветен правен основ со кој 
се докажува дека давателот на изјава е законски нас-
ледник или претпоставен законски наследник, (смртов-
ница, извод од матична книга на умрени, извод од ма-
тична книга на родени, наследни решенија, изјава заве-
рена на нотар и сл.).  

(6) Доколку во случај од ставот (5) на овој член, кон 
геодетскиот елаборат не се приложат изјави за соглас-
ност, за граничните линии на катастарската парцела се 
преземаат податоците од катастарскиот план на катас-
тарот на недвижности.   

(7) Кога ќе се утврди дека подносителот на прија-
вата, односно лицето за кое е поднесена пријавата не 
бил евидентиран како носител на право во пописниот 
катастар и не достави правен основ за запишување, 
прибраните податоци од премерот за недвижностите се 
запишуваат во катастарот на недвижностите, а како но-
сител на правото на недвижностите се запишува Репуб-
лика Северна Македонија. 

(8) За извршеното запишување од ставот (7) на овој 
член во имотниот лист се прибележува  дека   запишу-
вањето е извршено врз основа член 194-а став (4) од 
Законот за катастар на недвижности и дека ако во рок 
од три години се достави соодветен правен основ, при-
бележувањето се брише и се врши запишување на пра-
вото на сопственост согласно со приложениот правен 
основ. По истекот од три години од извршеното прибе-
лежување, прибелешката се брише по службена долж-
ност или по барање на Државното правобранителство 
на Република Северна Македонија.“ 

 
Член 9 

По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-б 
кој гласи: 

 
„Содржина на изјавата 

  
Член 19-б 

(1) Во изјавата од член 19 став (2)  и член 19-а став 
(5) од овој правилник, потребно е покрај личните и ад-
ресните податоци за носителите на правата или на за-
конските наследници на починатите носители на пра-
вата на соседните катастарски парцели спрема кои е 
утврдено отстапувањето, да бидат содржани податоци 
за бројот и површината на предметната катастарска 
парцела за која лицата кои ја даваат изјавата наведува-
ат дека  прифаќаат истата да  се запише согласно пода-
тоците од предлог новата состојба содржана во геодет-
скиот елаборат по однос на ново утврдената гранична 

линија и ново утврдената површина-фактичката сос-
тојба, а со тоа и на носителот на правото на катастар-
ската парцела. Во изјавата, исто така се  наведува ов-
ластениот геодет како и бројот и датумот  на геодет-
скиот елаборат чиј составен дел е изјавата.  

 (2) Доколку изјавата од ставот (1)  ја даваат  закон-
ските наследници на починатите носители на правата, 
во содржината на изјавата, покрај податоците од ставот 
(1) на овој член, истата треба да содржи податоци за за-
конските наследници во форма на изјава под полна мо-
рална, матерјална и кривична одговорност. Доколку из-
јавата за согласност ја дава во свое име и во име на ос-
танатите законски наследници истото, под полна мо-
рална материјална и кривична одговорност, се наведу-
ва во содржината на изјавата. 

(3) Овластениот геодет со свој потпис потврдува 
дека странката од ставот (1) и (2) на овој член своерач-
но ја потпишало изјавата, а по претходно утврден 
идентитет  врз основа на важечка лична карта или пат-
на исправа.  

 (4) Формата и содржината на образецот на  изјава-
та се дадени во Прилог број  23-в кој е составен дел на 
овој правилник.“ 

 
Член 10 

Насловот пред членот 20 и членот 20 се бришат. 
 

Член 11 
Во членот 22 во ставот (6) зборовите: „став (5) и 

став (6)“ се заменуваат со зборовите: „став (4) и став 
(5)“. 

 
Член 12 

Во членот 30 ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Предбележувањето се брише и кога не се ис-

полнети правните претпоставки, односно условите за 
укнижување, по истекот на шест месеци од денот на 
извршеното предбележување, по пријава на носителот 
на правото на сопственост на недвижноста на која е из-
вршено предбележувањето, по пријава на заинтереси-
рано лице или по службена должност.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
„(5) До истекот на наведениот рок со извршеното 

предбележување обезбедено е првенство на укнижува-
њето пред сите други запишувања доколку самото 
предбележување биде потврдено.“ 

 
Член 13 

Во членот 35 по ставот (3)  се додава нов став (4) 
кој гласи:  

„(4) При запишувањето од ставот (2) на овој член, 
се брише и прибележувањето запишано согласно  чле-
нот 32 ставови (1) и (2) од овој Правилник.“ 

 
Член 14 

Во членот 36 во ставот (1) по зборовите: „договори 
за концесија, “ се додаваат зборовите: „договор за до-
животна издршка, договор за дар во случај на смрт, по-
слуга врз недвижноста“.  

Во ставот (2) по зборовите: „времените мерки“ се 
додаваат зборовите: „(забрани и ограничувања)“. 

По ставот (2) се додава нов став (3)  кој гласи:  
„(3) При запишувањето на правата на сопственост 

на инфраструктурните објекти од јавен интерес, изгра-
дени на земјиште во приватна сопственост, во имотни-
от лист во кој се запишани инфраструктурните објекти 
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се прибележува дека сопствениците на инфраструктур-
ните објекти имаат обврска да ги решат имотно прав-
ните односи на земјиштето во рок од десет години од 
денот на влегување во сила на Законот за измени и до-
полнувања на Законот за катастар на недвижности 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 124/2019), односно до 26.06.2029 година.“. 

 
Член 15 

Членот 38 се менува и гласи:  
„(1) При одржување на катастарот на недвижности 

се отстрануваат грешки направени при премерот и за-
пишувањето на податоците за недвижностите, а кои 
настанале:  

- по однос на податоците за недвижностите како ре-
зултат на грешка во пресметување на површината  на 
парцелата, односно зградата или посебниот дел од 
зградата на парцелата, грешка при дешифрацијата на 
недвижностите, грешка при исцртување на граничната 
линија на катастарската парцела/зграда, грешка при ди-
гитализација на катастарските планови, како и грешка 
при исцртување и пресметување на податоците за ин-
фраструктурните објекти,  

- во означување на адресните податоци за недвиж-
ностите и личните и адресните податоци за носителите 
на правата на недвижностите и   

- при внесувањето на податоците на катастарските 
планови и во електронската база на податоци.  

(2) Грешките од ставот (1) алинеја 2 на овој член 
кои се однесуваат на личните податоци можат да се от-
странат согласно податоците од лична карта или патна 
исправа по барање на носителот на правото на сопстве-
ност. Податоците од личната карта или патната испра-
ва во пријавата ги внесува подносителот на пријавата, 
а точноста и веродостојноста на податоците внесени во 
пријавата ги потврдува службеното лице кое ја прима 
пријавата, со увид во личната карта или патната ис-
права.  

 (3) Доколку се утврди дека грешките се настанати 

во смисол на одредбите   од ставот (1) на овој член,  ис-

тите се отстрануваат,  без оглед дали се извршени про-

мени на податоците за правата и за носителите на пра-

вата на недвижностите. 

(4) При одржување на катастарот на недвижности 

се отстрануваат и грешките кои се однесуваат на пода-

тоците за правата и за носителите на правата на нед-

вижностите запишани при востановување и одржување 

на катастарот на недвижности, доколку при одржување 

на катастарот на недвижностите не се извршени проме-

ни по однос на видот на правото и за носителот на пра-

вото, што се утврдува со увид во правниот основ за за-

пишување.  

(5) Грешките од ставовите (1) и (4) на овој член се 

отстрануваат во имотниот лист, по пријава на странка 

или по службена должност со потврда за исправка на 

грешка. 
(6) Грешките од ставот (4) на овој член се отстрану-

ваат  и доколку  се извршени промени по однос на ви-
дот на правото  и носителот на правото, ако кон прија-
вата за исправка на грешка се приложи изјава за сог-
ласност за исправка на грешката заверена кај нотар да-
дена од носителите на правата запишани во катастарот 
на недвижностите и субјектите во чија корист се запи-
шани други стварни права, товари, ограничувања и 

прибележувања. Доколку не се приложат изјавите за 
согласност за исправка на грешка или  постоењето на 
истата се утврди во постапка по службена должност, 
направената грешка не се отстранува, а постоењето на 
грешката се прибележува во имотниот лист, со потврда 
за запишување на промена.  

(7) Доставувањето на потврдите донесени по прија-
ва на странка се врши до подносителите на пријавите, 
како и до носителите на правата запишани во катаста-
рот на недвижностите на кои се однесува исправката 
на грешката, а доставувањето на потврдите по службе-
на должност се врши до носителите на правата запиша-
ни во катастарот на недвижности на кои се однесува 
исправката на грешката/прибележувањето.  Доставува-
њето на потврдите се врши согласно со одредбите од 
членот 187 од овој закон.  

(8) За отстранување на грешките од овој член не се 
плаќаат надоместоци.“   

 
Член 16 

Во членот 39  став (1)  по ставот (4) се додава нов 
став (5) кој гласи: 

„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, докол-
ку не се исполнети условите за исправка согласно со 
одредбите од член 209 од Законот, службеното лице 
изготвува список на промена, во која согласно член 38 
став (6) од овој правилник, за постоење на грешката за-
пишува прибелешка во лист Г од имотниот лист со која 
се опишува видот на грешката  и се наведува дека иста-
та не се исправа од причина што не се исполнети усло-
вите за исправка на грешка согласно член 209 став (6) 
од Законот за катастар на недвижности.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 17 
Во членот 41 ставот (2) се брише. 
 

Член 18 
Насловот пред членот и членот 42 се бришат. 
  

Член 19 
Членот 43 се менува и гласи: 
„(1) Ажурирањето на податоците во катастарот на 

недвижности по службена должност се врши за носите-
лите на правата на катастарските парцели кои во катас-
тарот на недвижности се запишани со права изразени 
во идеални делови кои произлегуваат од  различните 
техники и методи на снимање и мерење, а нивната 
вкупна површина  не надминува  5% од вкупната пов-
ршина на парцелата. 

(2) За ажурирањето од ставот (1) од овој член се 
оформува предмет врз основа на службен наод изгот-
вен од страна на  овластеното лице. Службениот наод 
ги содржи утврдените факти од ставот (1) на овој 
член.“. 

 
Член 20 

Членот 44 се менува и гласи: 
„(1) Стручното лице од геодетска насока, за утврде-

ните  факти и околности од службениот наод изготвен 
од овластеното лице изготвува стручен наод кон кој 
приложува и графички приказ на состојбата од катас-
тарскиот план од катастарот на недвижности прекло-
пен со катастарскиот план од катастарот на земјиште.  



5 септември 2019  Бр. 183 - Стр. 13 

 
 

(2) По извршеното споредување од ставот (1) на 
овој член, доколку се утврди дека се  исполнети усло-
вите за ажурирање согласно член 43 од овој правилник, 
стручното лице од геодетска насока составува предлог-
список промени, кои ги потпишува со валиден серти-
фикат издаден од овластен издавач. 

(3) Во случајот од ставот (2) на овој член, службе-
ното лице од областа на правните науки ги допол-
нува/усогласува предлог-список промени со податоци 
за носителите на правата и за видот на правата, однос-
но врши бришење на запишаните носители на правата 
од членот 43 од овој правилник и донесува потврда за 
ажурирање. Одобрената предлог список на промена и 
потврдата за ажурирање ги потпишува со валиден сер-
тификат издаден од овластен издавач, со што ажурира-
њето се спроведува во електронската база на податоци. 

(4) Доколку при постапувањето се утврди дека не 
постои исполнетост на условите за ажурирање од ста-
вот (1) на овој член, стручното лице од геодетска насо-
ка изготвува стручен наод во кој ги наведува утврдени-
те околности, а службеното лице од областа на правни-
те науки донесува потврда за одбивање на ажурирање 
по службена должност. 

(5)  Формата и содржината на образецот на пот-
врдата за ажурирање од став (3) на овој член е дадена 
во прилог број 21 составен дел на овој правилник.  

(6) Формата и содржината на образецот на потврда-
та за одбивање на ажурирање од став (4) на овој член е 
дадена во прилог број 22 составен дел на овој правил-
ник. 

(7) Потврдата за ажурирање на податоците по служ-
бена должност се доставува до сите лица запишани ка-
ко носители на права, како и до субјектите во чија ко-
рист се запишани други стварни права, товари, ограни-
чувања и прибележувања согласно со одредбите од 
член 187 од Законот.“. 

 
Член 21 

Членот 45 се менува и гласи: 
„(1) Ажурирањето на податоците во катастарот на 

недвижности за носителите на правата на катастарски-
те парцели кои во катастарот на недвижности се запи-
шани со права изразени во идеални делови кои произ-
легуваат од  различните техники и методи на снимање 
и мерење, а нивната вкупна површина  не надминува  
5% од вкупната површина на парцелата,  може да се 
врши и по пријава на странка на начин пропишан во 
член 44 од правилникот.  

(2) Кога не се извршени промени на граничната ли-
нија и површината на  катастарската парцела запишана 
во катастарот  на недвижностите, со права изразени во 
идеални делови кои произлегуваат од   различните тех-
ники и методи на снимање и мерење, а нивната вкупна 
површина  надминува  5% од вкупната површина на 
парцелата, ажурирањето на податоците  се врши по 
пријава на странка. Кон пријавата се прилагаат  изјави 
за согласност дадени од носителите на правата запиша-
ни во идеални делови или од законскиот наследник на 
починатиот носител на права, заверени кај нотар.       

(3) Кон пријавата од ставовите (1) и (2) на овој член 
не се прилага доказ за платен надоместок и геодетски 
елаборат. 

(4) Заради усогласување на фактичката состојба на 
недвижностите со состојбата во катастарот на недвиж-
ности,  кога има отстапување на граничните линии на 
катастарската парцела како резултат на востановување 

на катастар на недвижности по пат на конверзија или 
кога отстапувањето при востановување  и одржување 
на катастарот на недвижности се должи на различните 
техники и методи на снимање и мерење, може да се 
врши ажурирање на податоците по пријава на странка. 

(5) Кон пријавата од ставот (4) на овој член се при-
ложува геодетски елаборат од премерот и доказ за пла-
тен надоместок за ажурирањето. Кон геодетскиот ела-
борат од премерот се приложуваат изјави за согласност 

за прифаќање на ново утврдената гранична линија и 
површина на катастарската парцела  потпишани од 
страна на носителите на правата на соседните катастар-
ски парцели спрема кои е утврдено отстапувањето на 
граничните линии или од страна на  некој од законски-
те наследници на починатите носители на права. До-
колку изјавите за согласност за прифаќање на  ново ут-

врдената гранична линија и површина на катастарската 
парцела, се потпишани од страна на законскиот нас-
ледник на починатите носители на права на соседните 
катастарски парцели спрема кои е утврдено отстапува-
њето од истите, кон изјавата за согласност се прилага и 
соодветен правен основ со кој се докажува дека давате-
лот на изјава е законски наследник или претпоставен 

законски наследник (смртовница, извод од матична 
книга на умрени, извод од матична книга на родени, 
наследни решенија, изјава заверена на нотар и сл.).  

(6) Доколку отстапувањето на граничната линија е 
спрема парцелата предмет на ажурирање, а не спрема 
соседните катастарски парцели, при што се намалува 
нејзината површина, кон геодетскиот елаборат не се 

прилагаат изјави за согласност за прифаќање на ново 
утврдената гранична линија и површина на катастар-
ската парцела. Разликата на површината добиена како 
резултат на отстапувањето се припојува кон соседните 
катастарски парцели и се запишува со право на соп-
ственост  на носителите на правата на соседните катас-
тарски парцели. 

(7) Кога предмет на ажурирање се податоците за 

внатрешната површина на згради, посебни и заеднички 
делови од згради и други објекти запишани во катаста-
рот на недвижности за  кои не се прибрани податоци 
при премерот или запишувањето не било извршено врз 
основа на прибраните податоци, кон пријавата се при-
лага геодетски елаборат и доказ за платен надоместок 
за запишувањето. При ажурирањето како правен основ 

се користи правниот основ врз основа на кој било запи-
шано правото на недвижноста, а ажурираната површи-
на се запишува на сегашниот носител на правото  запи-
шан во имотниот лист.  

(8) Ажурирање на податоците за недвижностите по 
пријава на странка може да се врши и за недвижности-
те за кои, во  периодот од извршениот премер во фун-

кција на систематското запишување на правата на нед-
вижностите до востановувањето на катастарот на нед-
вижности, врз основа на правни основи биле извршени 
промени во катастар на земјиште, а истите  не биле 
приложени или не биле земени во предвид во поста-
пката на систематското запишување. Ажурирањето се 
врши на начин што податоците за недвижностите запи-

шани во катастарот на недвижности се усогласуваат со 
правните основи и геодетските елаборати врз основа на 
кои биле спроведени промените во катастарот на зем-
јиште. 
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(9) Кон пријавата за ажурирање на податоците, под-
носителот на пријавата ги доставува прилозите и во 
пријавата ги наведува податоците за предметот на ажу-
рирање на начинот и во услови пропишани со овој 
член. 

(10) Формата и содржината на образецот на прија-
вата за ажурирање на податоците за недвижностите во 
катастарот на недвижности е дадена во прилог број 23 
кој е составен дел од овој правилник.“. 

 
Член 22 

Членот 46 се менува и гласи: 
„(1) Во изјавата од член 45 став (2) од овој правил-

ник потребно е покрај личните и адресни податоци за 
носителите на правата запишани во идеални делови од-
носно на законските наследници на починатите носите-
ли на правата, да биде наведено дека давателот на изја-
вата е согласен да биде избришан од имотниот лист во 
кој е запишана катастарската парцела која е предмет на 
ажурирање и нивниот сосопственички дел да се запише 
во сопственост на носителот/ите на правото во чие име 
го отстапуваат.  

(2) Формата и содржината на изјавата од став (1) на 
овој член е дадена во прилог 23-а од овој правилник. 

(3) Во изјавата од член 45 став (5) од овој правил-
ник потребно е покрај личните и адресни податоци за 
носителот на правото запишан на катастарските парце-
ли кои се предмет на ажурирање односно на законски-
те наследници на починатите носители на правата, да 
биде наведено дека давателот на изјавата ја прифаќа 
новата гранична линија и површина-фактичката сос-
тојба, која произлегува од предлог новата состојба сод-
ржана во геодетскиот елаборат и дека се согласни ажу-
рирањето на податоците за носителите на правата сод-
ржани во лист „А“ од имотните листови да биде из-
вршено согласно предлог новата состојба содржана во 
геодетскиот елаборат, со наведување на бројот и дату-
мот на заведување на геодетскиот елаборат и изготву-
вачот на истиот. 

(4) Формата и содржината на изјавата од ставот (3) 

на овој член е дадена во прилог 23-б од овој правил-
ник. 

(5) Доколку изјавата од ставовите  (1) и (3) од овој 
член  ја даваат  законските наследници на починатите 
носители на правата, во содржината на изјавата, покрај 
податоците од ставот (1) на овој член, истата треба да 
содржи податоци за законските наследници во форма 

на изјава под полна морална, материјална и кривична 
одговорност. Доколку изјавата за согласност ја дава во 
свое име и во име на останатите законски наследници 
истото, под полна морална материјална и кривична од-
говорност, се наведува во содржината на изјавата. 

(6) Овластениот геодет со потпис потврдува дека 
странката од ставот (1) и ставот (2) на овој член свое-

рачно ја потпишала изјавата, а по претходно утврден 
идентитет  врз основа на важечка лична карта или пат-
на исправа.“. 

 
Член 23 

Членот 48 се менува и гласи: 
„(1) Споредувањето на податоците содржани во 

пријавите за ажурирање и прилозите доставени кон 
пријавата со податоците запишани во катастарот на 
недвижности согласно одредбите од член 212 од Зако-

нот за катастар на недвижности го врши стручно лице 
од геодетска насока и службено лице од областа на 
правните науки. 

(2) Ако при споредувањето се утврди дека постои 
соодветност на податоците и дека согласно членот 212 
од Законот се исполнети условите за ажурирање, 
стручното лице од геодетска насока за техничките по-
датоци содржани во геодетскиот елаборат во електрон-
ска форма изготвува стручен наод и составува предлог-
список на промена, кои ги потпишува со валиден сер-
тификат 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 
носителите на правата и за видот на правата и донесува 
потврда за ажурирање. Одобрената предлог список на 
промена и потврдата за ажурирање ги потпишува со 
валиден сертификат издаден од овластен издавач, со 
што ажурирањето се спроведува во катастарските пла-
нови и во електронската база на податоци. Со потврда-
та за ажурирање се вршат промени како на податоците 
за предметната катастарска парцела, така и на подато-
ците запишани во катастарот на недвижности и на со-
седните катастарски парцели за кои се доставени изја-
вите за согласност. 

(4) Ако при споредувањето се утврди дека не по-
стои соодветност на податоците  односно дека соглас-
но член 212 од Законот не се исполенти условите за 
ажурирање, стручното лице од геодетска насока изгот-
вува стручен наод во кој ги наведува утврдените несо-
одветности, а службеното лице од областа на правните 
науки донесува потврда за одбивање 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. 

(7) Доставувањето на потврдата за ажурирање се 
врши согласно одредбите од членот 187 од Законот.  
Кога со потврдите за ажурирање се врши и промена на 
податоците за соседните катастарски парцели согласно 
со одредбите од ставот (5) на овој член, потврдите се 
доставуваат и до носителите на правата на соседните 
катастарски парцели.“. 

 
Член 24 

(1) Прилогот број 20 се брише а Прилозите број 3, 
21, 22, 23, 24 и 26 се заменуваат со нови прилози кои се 
составен дел на овој правилник.  

(2) Прилогот број 3 и  Прилогот број 23 ќе се при-
менуваат по создавање на техничките услови, а до то-
гаш ќе се применуваат постоечките прилози. 

 
Член 25 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр.0102-11529/1 Претседател 

27 август 2019 година на Управен одбор, 
Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 
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2886. 

Врз основа на член 116 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ брoj 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на 

Агенцијата за катастар на недвижности донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ  

И ЗА ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за овластување за овластен геодет 

и за именик на овластени геодети (“Службен весник на 

Република Македонија” брoj 95/15) во членот 1 по збо-

рот: „потврдување“ се додава зборот: „мирување,“. 

 

Член 2 

 Во членот 7 ставот  (2) се менува и гласи:  

„(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 

член со одлука ја определува Управниот одбор  на 

Агенцијата. 

 

Член 3 

По членот 7 се додава нова глава II-а, 8 нови насло-

ви и 8 нови члена 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 7-д, 7-ѓ, 7-е и 7-ж, 

кои гласат: 
 

„II-а. МИРУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА  

ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ 

 

Барање за ставање во мирување 

 

Член 7-а 

(1) Овластениот геодет лично или преку полномош-

ник до Агенцијата може да поднесе барање за ставање 

во мирување на овластувањето за овластен геодет во 

случај кога од оправдани причини не може да го про-

должи овластувањето или од оправдани причини не 

можел да посетува континуирана обука, кон кое се 

прилага доказ за платен надоместок. 

(2) Како оправдани причини од ставот (1) на овој 

член се сметаат: здравствени причини, привремен 

престој во странство, стручно усовршување, издржува-

ње на казна/изречена воспитна/заштитна мерка за пе-

риод пократок од шест месеци, отслужување на воен 

рок/вршење на цивилна служба со надомест, притвор, 

избирање/именување на државна или јавна функција и 

неплатено отсуство.  

(3) Висината на надоместокот од став (1) на овој 

член со одлука ја определува Управниот одбор  на 

Агенцијата во зависност од направените трошоци, за 

кои ќе се изготви методологија. 

(4) Формата и содржината на барањето од став (1) 

на овој член се дадени во прилог број 5 кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Решение за ставање во мирување 

 

Член 7-б 

(1) По барањето за ставање во мирување на овлас-

тувањето за овластен геодет, директорот на Агенцијата 

донесува решение со кое се става во мирување овлас-

тувањето за овластен геодет.  

(2) Решението од ставот (1) на овој член, се запишу-

ва во Именикот на овластени геодети што се води во 

Агенцијата, а Агенцијата е должна за промената во 

Именикот, веднаш да ја извести Комората. 

 

Рок за мирување 

 

Член 7-в 

(1) Со  ставање на овластувањето во мирување, на 

овластениот геодет му мируваат сите права и обврски 

кои произлегуваат од овластувањето.  

(2) Мирувањето на овластувањето може да трае нај-

многу до пет години. 

 

Барање за престанок на мирување 

 

Член 7-г 

(1) За престанок на мирувањето на овластувањето 

за овластен геодет, овластениот геодет лично или пре-

ку полномошник, до Агенцијата поднесува барање за 

престанок на мирување и за организирање на обука од 
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областа на геодетските работи, најдоцна три месеци 

пред истекот на рокот на мирувањето, кон кое прилага 

доказ за платен надоместок. 

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 

член со одлука ја определува Управниот одбор на 

Агенцијата.  

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) 

на овој член се дадени во прилог број 6 кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Обука 

 

Член 7-д 

(1) По приемот на барањето за престанок на миру-

вање, Агенцијата го известува овластениот геодет за 

времето и местото на одржувањето на обуката. 

(2) Обуката се организира во рок не подолг од два 

месеци од приемот на барањето од став (1) на овој 

член. 

(3) За извршената обука од став (2) на овој член, 

Агенцијата на овластениот геодет му издава сертифи-

кат. 

 

Решение за престанок на мирување 

 

Член 7-ѓ 

(1) По издавање на сертификатот од членот 7-д став 

(3) на овој правилник, Агенцијата донесува решение за 

престанок на мирување за овластен геодет.  

(2) Решението се запишува во Именикот на овлас-

тени геодети што се води во Агенцијата. 

(3) За извршената промена во Именикот, Агенција-

та веднаш ја известува Комората на трговци поединци 

овластени геодети и трговски друштва за геодетски ра-

боти. 

(4) Доколку не се исполнети условите за престанок 

на мирувањето за овластен геодет Агенцијата со реше-

ние го одбива барањето за престанок на мирувањето за 

овластен геодет. 

(5) Решението од став (4) на овој член е конечно и 

извршно и против истото е дозволена тужба пред упра-

вен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на реше-

нието.  

Одземање на овластување при не поднесено барање 

за престанок на мирување 

 

Член 7-е 

(1) Доколку во предвидениот рок од членот 7д став 

(1), овластениот геодет не поднесе барање за престанок 

на мирување за овластен геодет, Агенцијата со реше-

ние го одзема  овластувањето. 

(2)  Агенцијата со решение го одзема  овластување-

то за овластен геодет и во случај кога на овластениот 

геодет со решение му е одбиено барањето за престанок 

на мирување. 

(3) Решението од став (1) и став (2) на овој член е 

конечно и извршно и против истото е дозволена тужба 

пред управен суд во рок од 15 дена од денот на прие-

мот.  

 

Донесување решение 

 

Член 7-ж 

Решението за ставање во мирување, Решението за 

престанок на мирување и Решението за одбивање на 

барањето за престанок на мирување за овластен геодет 

го донесува директорот на Агенцијата на предлог на 

комисијата од член 4 став 3 на Правилникот.“ 

 

Член 4 

Во членот 10  по зборовите „престанок“ се става за-

пирка и се додаваат зборовите: „ставање во мирување и 

престанок на мирување за овластен геодет“. 

 

Член 5 

(1) Во членот 11 став (2)  по зборовите: „број и да-

тум на решението за потврдување на овластување за 

овластен геодет“ се додаваат зборовите: „број и датум 

на решението за ставање во мирување, број и датум на 

решение за престанок на мирување,“. 

(2) Прилогот број 4 се заменува со нов прилог. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.0102-11530/1 Претседател 

27 август 2019 година на Управен одбор, 

Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 
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2887. 

Врз основа на член 226 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија 

број 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катас-

тар на недвижности донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-

ЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ   

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и начинот на водење на 

Регистарот за просторни единици („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 139/2013), во членот 3 став 

(1) пред алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 1 и 2 

кои гласат: 

„  - држава; 

- статистички регион;“ 

Алинеите 1, 2, 3, 4 и 5, стануваат алинеи 3, 4, 5, 6 и 

7. 

Ставот (3) се менува и гласи:  

„Податоците за статистичките региони служат за 

статистички, економски и административни цели.“ 

 

Член 2 

Во членот 4 алинеа 1 по зборовите: „матичен број 

(шифра)“, се става запирка и  додава  зборот:  „пов-

ршина“. 

 

Член 3 

Членот 7 се менува и гласи:  

„Податокот за површината на државата како прос-

торна единица се презема од Регистарот за просторни 

единици.“ 

 

Член 4 

Во членот 9 став (1) по алинејата 2, се додава нова 

алинеја 3 која гласи: 

  „ -назив на седиштето на единица на локална са-

моуправа;“ 

Алинеите 3, 4, 5 и 6, стануваат алинеи 4, 5, 6 и 7. 

 

Член 5 

Во членот 10 став (1) пред алинејата 1, се додаваат 

две нови алинеи 1 и 2 кои гласат: 

„  - реден број на организациона единица при 

Агенцијата (Центар за катастар на недвижности 

Скопје/Одделение за катастар на недвижности);  

   - назив на организациона единица при Агенцијата 

(Центар за катастар на недвижности Скопје/Одделение 

за катастар на недвижности);“ 

Алинеите 1, 2, 3 и 4, стануваат алинеи 3, 4, 5 и 6. 

 

Член 6 

Во членот 11 ставoт (1) се менува и гласи: 

„ Списокот на населените места ги содржи следни-

те податоци: 

- матичен број на единица на локална самоуправа; 

- назив на единицата на локална самоуправа; 

- назив на населено место; 

- матичен број на населено место; 

- површина; 

- статус на населено место и 

- број во список на промена.“ 

Во Правилникот за формата и начинот на водење на 

Регистарот за просторни единици („Службен весник на 

Република Македонија“ брoj 139/2013), прилогот број 4  

се заменува со нов прилог. 

 

Член 7 

Во членот 12 ставот (1) се менува и гласи: 

„Списокот на статистичките кругови ги содржи 

следните податоци: 

- матичен број на единица на локална самоуправа; 

- назив на единица на локална самоуправа; 

- матичен број на статистички круг; 

- површина; 

- матичен број на населено место; 

- назив на населено место; 

- шифра на катастарска општина и 

- број во список на промена.“ 

Во Правилникот за формата и начинот на водење на 

Регистарот за просторни единици („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 139/2013), прилогот број 5 

се заменува со нов прилог. 

 

Член 8 

Во членот 15 ставот (1)  се менува и гласи: 

„Списокот на пописните кругови ги содржи следни-

те податоци: 

- матичен број на единицата на локална самоуп-

рава; 

- назив на единицата на локална самоуправа; 

- матичен број на статистички круг; 

-  површина; 

- реден број на пописниот круг во рамките на ста-

тистичкиот круг; 

- реден број на пописниот круг во рамките на еди-

ницата на локална самоуправа; 

- матичен број на населеното место; 

- назив на населеното место; 

- шифра на катастарската општина и 

- број во списокот на промена.“ 

Во Правилникот за формата и начинот на водење на 

Регистарот за просторни единици („Службен весник на 

Република Македонија“ брoj 139/2013), прилогот број 8 

се заменува со нов прилог. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.0102-11531/1 Претседател 

27 август 2019 година на Управен одбор, 

Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 
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2888. 

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА  НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за премер на недвижности („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 121/13, 
169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17, 
41/18 и 48/19)  членот 4 се менува и гласи: 

„(1) Премерот во функција на одржување на катас-
тарот на недвижности, како и премерот во функција на 
востановување и одржување на катастарот на инфрас-
труктурни објекти како дел од  катастарот на недвиж-
ности се врши по барање на странка. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, премерот 
може да се врши и по службена должност од страна на 
Агенцијата во случај на запишување на недвижности 
сопственост  на Република Северна Македонија,  

(3) За извршениот премер од став (1) и став (2) на 
овој член се изготвува геодетски елаборат.“ 

 
Член 2 

Во член 73 став (4) точката 2  се брише. 
 

Член 3 
Во член 74 став (1) алинејата 6 се менува и гласи: 
„-изјава за согласност за прифаќање на ново утврде-

ната гранична линија и прифаќање на фактичка состој-
ба дадена кај овластен геодет “. 

 
Член 4 

Во член 76 став (1) алинејата 8 се менува и гласи: 
„-изјава за согласност за прифаќање на ново утврде-

ната гранична линија и прифаќање на фактичка состој-
ба дадена кај овластен геодет “. 

 
Член 5 

Насловот пред членот 81 и членот 81 се бришат. 
 

Член 6 
Во членот 83 во ставите (2), (4), (6), (7), (8) и  (12),  

зборот: „членовите “ се заменува со зборот:  „членот“, 
а зборовите  „ и  81“  се бришат.   

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр.0102-11532/1  Претседател 

27 август 2019 година на Управен одбор, 
Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 

__________ 
2889. 

Врз основа на член 90 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија број 124/19)  Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ 

НАМЕНИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за геодетски работи за посебни на-

мени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17, 41/18 
и 48/19 ), членот 3  се менува и гласи: 

„Геодетските работи за посебни намени се извршу-
ваат со увид на самото место, премер на недвижнос-
тите, канцелариска обработка, обликување и визуели-
зација на податоците прибрани со премерот.“ 

 
Член 2 

Во членот 4 став (1) алинеја 2 по зборовите: „јавни-
те служби“ се додаваат зборовите: „(нотари, извршите-
ли и др.)“, по зборовите: „теренска идентификација со“ 
се додаваат зборовите: „или без“, а по зборовите:  „об-
новување граница на катастарска парцела“, се додаваат 
зборовите: „утврдена фактичка состојба на идната 
градба во постапка на спроведување на извршување 
над недвижен имот опишан во лист за предбележба на 
градба. “  

 
Член 3 

По членот 4 се додава   нов член 4-а кој гласи:  
 

„Член 4-а 
(1) Геодетските елаборати за реализација на урба-

нистичките планови и урбанистичко планската  доку-
ментација  и  геодетските елаборати за отуѓување на 
градежно земјиште под зграда/објект/дел од објект по 
стекнат правен статус на бесправно изграден објект, се 
изготвуваат по претходно извршен увид на недвижнос-
тите на самото место. 

 (2) При вршење на геодетските работи од ставот 
(1) на овој член кои се однесуваат на изготвување на 
геодетски елаборати за реализација на урбанистичките 
планови и урбанистичко планската документација, тре-
ба да се користат податоци од Графичкиот регистар за 
градежно земјиште, со пренесување на податоците од 
урбанистичките планови и урбанистичко планската до-
кументација на катастарските планови.“      

                                                           
Член 4 

Во членот 5 став (1) по алинеја 6 се додава нова 
алинеја 7 која гласи: 

„- лист за предбележување;“ 
Алинеите  7, 8, 9, 10 и 11 стануваат алинеи 8, 9, 10, 

11 и 12. 
 

Член 5 
Членот 6 се менува и гласи:  
„(1) За геодетските елаборати за геодетски работи 

за посебни намени, во зависност од видот на геодет-
скиот елаборат се извршуваат следните работи: 

- прибавување на соодветни податоци наведени во 
член 5 од овој правилник; 

- увид на самото место со или без премерување; 

- изготвување теренска скица на премерување на 

катастарска парцела со нанесена новопредложена сос-

тојба; 
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- изготвување скица на премерување на згради, по-
себни и заеднички делови од згради и други објекти со 
нанесена новопредложена состојба; 

- изготвување теренска скица на премерување на 
утврдена фактичка состојба за легализација на бесправ-
но изградени објекти и делови од објекти; 

- изготвување теренска скица на премерување на 

утврдена фактичка состојба за легализација на инфрас-
труктурни објекти; 

- пресметување координати од извршениот премер; 
- нанесување на  предметаните координати на изво-

дот од катастарскиот план/ планот на инфраструктурни 
објекти; 

- споредување на податоците прибрани со премерот 

со податоците од катастарот на недвижностите; 
- споредување на податоците од катастарскиот план 

со податоците од деталниот урбанистички план/урба-
нистичко-планската документација и изготвување ски-
ца од извршеното споредување; 

- изготвување список на податоци за формирање 
градежна парцела; 

- список на индикации за катастарски парцели; 
- изготвување предлог на нова состојба; 
- рекапитулација;  
- изготвување теренска скица  од утврдена фактич-

ка состојба на идната градба; 
- изготвување скица на премерување на згради, по-

себни и заеднички делови од згради и други објекти – 

фактичка состојба од идната градба; 
- изготвување рекапитулација за утврдена фактичка 

состојба од идната градба и 
- други работи. 
(2) При теренските мерења од ставот (1) на овој 

член се прибираат и податоци за година на градба, го-
дина на реконструкција и материјал на градба во фун-
кција на воспоставување на Регистарот на цени и за-

купнини, кои податоци ги пополнува носителотна пра-
вото на недвижностите во Изјава со податоци за нед-
вижности. 

(3) Формата и содржината на Изјавата од ставот (2) 

на овој член е дадена во Прилог број 18 кој е составен 

дел на Правилникот за премер на недвижности.“ 

 

Член 6 

Членот 7 се брише. 

 

Член 7 

Членот 8 се менува и гласи: 

„(1) Новоформираните предлог-катастарски парце-

ли се нумерираат со преземање на основниот број на 

катастарската парцела од постојната состојба и додава-

ње на подброеви. 

(2) При изготвување на геодетските елаборати за 

востановување закуп на земјоделско земјиште/конце-

сија/промена на катастарска култура и класа на земјо-

делско земјиште под два хектари, податоците за дело-

вите од катастарските парцели кои се предмет на за-

куп/концесија/промена на катастарска култура се прет-

ставуваат на теренската скица на премерување на ка-

тастарска парцела со нанесена новопредложена сос-

тојба, но не се исцртуваат на катастарскиот план како 

посебни катастарски парцели. 

(3) Податоците за деловите на катастарската парце-
ла од став (2) на овој член се користат само за опреде-
лување на површината на делот од катастарската пар-
цела кој е предмет на закуп/концесија/промена на ка-
тастарска култура и класа на земјоделско земјиште под 
два хектари. 

(4) По исклучок, одредбите од ставот (2) на овој 
член, не се однесуваат на геодетските елаборати за 
промена на катастарска култура и класа на земјоделско 
земјиште кое преминува во градежно земјиште или 
шумско земјиште.“ 

 
Член 8 

Во членот 9 ставовите (6) и (7) се бришат.  
Ставовите (8), (9) и (10) стануваат ставови (6), (7) и 

(8). 
 

Член 9 
Во членот 10 во алинеја 1 зборовите: „заверка/одоб-

рување“ се бришат. 
По алинеја 16  сврзникот „и“ се брише и се додава-

ат три нови алинеи 17, 18 и 19 кои гласат: 
„- изготвување теренска скица  од утврдена фактич-

ка состојба на идната градба; 
- изготвување скица на премерување на згради, по-

себни и заеднички делови од згради и други објекти со 
утврдена  фактичка состојба на изградениот дел од ид-
ната градба; 

- изготвување рекапитулација за утврдена фактичка 
состојба на изградениот дел од идната градба и“. 

Алинејата 17 станува алинеја 20. 
 

Член 10 
Во членот 11 во ставот (1)  зборовите: „за-

верка/одобрување“ се бришат. 
Ставовите (15), (17) и (20) се бришат.  
Ставот (16) станува став (15), ставовите (18) и (19) 

стануваат ставови (16) и (17), а ставовите (21), (22), 
(23) и (24) стануваат ставови (18), (19), (20) и (21). 

По ставот (24) кој станува став (21) се додаваат три 
нови става кои гласат: 

„(22) Формата и содржината на теренската скица  
од утврдената фактичка состојба на идната градба од 
член 10, алинеја 17 на овој правилник, изготвена од тр-
говец поединец овластен геодет, односно трговско 
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во 
прилог број 22 кој е составен дел на овој правилник. 

(23) Формата и содржината на скицата на премеру-
вање на згради, посебни и заеднички делови од згради 
и други објекти – фактичка состојба од идната градба 
од член 10, алинеја 18 на овој правилник изготвена од 
трговец поединец овластен геодет, односно трговско 
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во 
прилог број 23 кој е составен дел на овој правилник. 

(24) Формата и содржината на рекапитулацијата за 
утврдената фактичка состојба од идната градба од член 
10, алинеја 18 на овој правилник изготвени од трговец 
поединец овластен геодет, односно трговско друштво 
за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог 
број 24 кој е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.  

 
Бр.0102-11533/1 Претседател 

27 aвгуст 2019 година на Управен одбор, 
Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 
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2890. 

Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за ка-

тастар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

број 124/2019) Управниот одбор на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за запишување на инфраструктур-

ните објекти („Службен весник на Република Македо-

нија“ брoj 64/2014, 183/2014, 56/2015, 147/2015, 

184/2015, 88/2017 и 245/2018), во членот 6 се додава 

нов став 3 кој гласи: 

„(3) Доколку повторно се доставува пријава од при-

чини што претходно доставената пријава за иста нед-

вижност билa одбиена, кон пријавата не се поднесува 

доказ за платен надоместок“. 

 

Член 2 

Во членот 10 по ставот (8) се додава нов став (9) кој 

гласи: 

„(9) Формата и содржината на електронски запис за 

придружни објекти на инфраструктурен објект е даде-

на во прилог број 12 кој е составен дел од овој правил-

ник.“ 

 

Член 3 

Во членот 19 се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Доколку повторно се доставува пријава од при-

чини што претходно доставената пријава за иста нед-

вижност билa одбиена, кон пријавата не се поднесува 

доказ за платен надоместок.“. 

 

Член 4 

Насловот пред членот 23 и членот 23 се менуваат и 

гласат: 

 

„Запишување на право на сопственост на инфрас-

труктурен објект и бришење на предбележаното 

право на инфраструктурен објект 

 

Член 23 

(1) За запишување на право на сопственост на ин-

фраструктурен објект  кој е  предбележан во катастарот 

на недвижности,  надлежниот орган поднесува пријава 

за запишување кон која се приложуваат исправите за 

правен основ со кои се одобрува употребата на инфрас-

труктурниот објект, согласно со одредбите од Законот 

за градење, геодетски елаборат од извршениот премер 

и доказ за платен надоместок за запишувањето.  

При запишувањето на инфраструктурниот објект 

истовремено се брише предбележаното право на ин-

фраструктурниот објект. 

(2) Доколку повторно се доставува пријава од при-

чини што претходно доставената пријава за иста нед-

вижност билa одбиена, кон пријавата не се поднесува 

доказ за платен надоместок.“ 

  

Член 5 

Во членот 28 по ставот (2), се додава нов став (3) 

кој гласи: 

„(3) При запишувањето на правата на сопственост 

на инфраструктурните објекти од јавен интерес, изгра-

дени на земјиште во приватна сопственост, во имотни-

от лист во кој се запишани инфраструктурните објекти 

се прибележува дека: „Сопствениците на инфраструк-

турните објекти имаат обврска да ги решат имотно 

правните односи на земјиштето во рок од десет години 

од денот на влегување во сила на Законот за измени и 

дополнувања на Законот за катастар на недвижности 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

брoj 124/2019), односно до 26.6.2029 година“.“  

 

Член 6 

Во членот 29 по ставот (3) се додава нов став (4) кој 

гласи: 

„(4) Грешките од ставот (3) на овој член се отстра-

нуваат и доколку се извршени промени по однос на ви-

дот на правото и носителот на правото, ако кон прија-

вата за исправка на грешка се приложи изјава за сог-

ласност за исправка на грешката заверена кај нотар да-

дена од носителите на правата запишани во катастарот 

на недвижностите и субјектите во чија корист се запи-

шани други стварни права, товари, ограничувања и 

прибележувања. Доколку не се приложат изјавите за 

согласност за исправка на грешка или постоењето на 

истата се утврди во постапка по службена должност, 

направената грешка не се отстранува, а постоењето на 

грешката се прибележува во имотниот лист, со потврда 

за запишување на промена“. 

Ставот (4) станува став (5). 

 

Член 7 

Прилозите број 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10 и „електронски 

запис за придружни објекти на инфраструктурен об-

јект“ се заменуваат со нови прилози кои се составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.0102-11534/1 Претседател 

27 август 2019 година на Управен одбор, 

Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 
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2891. 

Врз основа на член 65 од Законот за катастар на 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 
192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), 
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕНУВАЊЕ НА 
ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ И 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОП-
ШТИНИ КОИ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ И СЕК-
ТОРИТЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на менување на грани-

ците на катастарските општини и за определување на 
катастарските општини кои се одржуваат во Центарот 
за катастар на недвижности Скопје и секторите за ка-
тастар на недвижности во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
159/2013), во членот 2, став (2), точката се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: „по претходно доста-
вено мислење од единиците на локална самоуправа на 
чија територија се наоѓа катастарската општина, однос-
но соседните единици на локална самоуправа, во слу-
чај кога со промената на границата на катастарската 
општина истовремено се менува и границата на едини-
цата на локална самоуправа“. 

 
Член 2 

По членот 10 се додаваат три нови члена 10-а, 10-б 
и 10-в, кои гласат: 

 
„Член 10-а 

Градовите во кои се наоѓаат одделенијата за катас-
тар на недвижности како организациони единици на 
Агенцијата и катастарските општини, во ГКИС се озна-
чени со шифри и имиња.  

 
Член 10-б 

Шифрите и имињата  на градовите како организа-
циони единици на Агенцијата се: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 10-в 
Шифрите на КО се составени од шифрата на градот 

во кој се наоѓа КО и шифрата за катастарската оп-
штина.“ 

Член 3 
Членот 11, се менува и гласи: 
„Во Центарот за катастар на недвижности Скопје се 

одржуваат следните КО:  
 

Шифри Име на КО 

25001 Ајватовци 

25002 Алдинци 

25003 Арачиново 

25004 Арнакија 

25005 Бадар 

25006 Бањане 

25008 Барово 

25009 Батинци 

25010 Илинден 

25510 Илинден-вонград 

25012 Блаце Кале 

25013 Бојане 

25513 Бојане-вонград 

25014 Брест 

25015 Катлановска Брезница 

25016 Брњарци 

25017 Бродец 

25018 Бучинци 

25019 Бујковци 

25020 Буковиќ 

25520 Буковиќ-вонград 

25021 Булачани 

25521 Булачани-вонград 

25022 Бунарџик 

25023 Бутел 

25024 Црешево 

25025 Црн Врв 

25026 Црвена Вода 

25028 Чајлане 

25029 Чифлик 

25030 Чучер-Сандево 

25530 Чучер-Сандево-вонград 

25031 Ќојлија 

25032 Дејковец 

25033 Дељадровци 

25034 Дивље 

25035 Добри Дол 

25036 Добрино 

25037 Долно Количани 
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25038 Долно Коњари 

25039 Долно Лисиче 

25539 Долно Лисиче-вонград 

25040 Долно Свиларе 

25541 Долно Соње-вонград 

25042 Долно Водно 

25043 Драчевица 

25045 Држилово 

25047 Елово 

25048 Глумово 

25049 Глуво Бразда 

25050 Нерези 

25550 Нерези-вонград 

25051 Горно и Долно Оризари 

25052 Горно Количани 

25053 Горно Коњари 

25054 Горно Лисиче 

25554 Горно Лисиче-вонград 

25055 Горно Соње 

25056 Горно Свиларе 

25057 Горно Водно 

25058 Горњане 

25059 Говрлево 

25060 Грачани 

25061 Градманци 

25062 Градовци 

25063 Грчец 

25064 Грушино 

25065 Гумалево 

25066 Идризово 

25067 Инџиково 

25567 Инџиково-вонград 

25068 Јаболци 

25069 Јурумлери 

25569 Јурумлери-вонград 

25070 Кадино 

25071 Калдирец 

25072 Катланово 

25073 Кисела Вода 1 

25074 Кондово 

25574 Кондово-вонград 

25075 Копаница 

25076 Кожле 

25077 Крушопек 

25078 Кучевиште 

25578 Кучевиште-вонград 

25079 Кучково 

25080 Летевци 

25081 Љубанци 

25581 Љубанци-вонград 

25082 Љуботен 

25582 Љуботен-вонград 

25083 Маџари 

25084 Малчиште 

25085 Марино 

25585 Марино-вонград 

25086 Маркова Сушица 

25087 Матка 

25587 Матка-вонград 

25088 Миладиновци 

25588 Миладиновци-вонград 

25089 Мирковци 

25090 Мојанци 

25091 Морани 

25092 Мралино 

25093 Мршевци 

25094 Никиштане 

25095 Нова Брезница 

25096 Ново Село Драчево  

25098 Огњанци 

25099 Орешани 

25101 Орланци 

25102 Орман 

25602 Орман-вонград 

25103 Осиничани 

25104 Пагаруша 

25105 Пакошево 

25106 Палиград 

25107 Патишка Река 

25108 Петровец 

25608 Петровец-вонград 

25109 Побожје 

25110 Радишани 

25111 Ракотинци 

25112 Блаце Петровец 

25113 Раштак 
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25114 Рамни Габер 

25115 Р„жаничино 

25117 Семениште 

25120 Смесница 

25121 Сопиште 

25621 Сопиште-вонград 

25122 Средно Коњари 

25123 Стајковци 

25623 Стајковци-вонград 

25124 Страчинци 

25125 Страхојадица 

25126 Студеничани 

25626 Студеничани-вонград 

25127 Катлановска Сушица 

25128 Света Петка 

25131 Танушевци 

25132 Таор 

25133 Текија 

25134 Тисовица 

25135 Трубарево 

25136 Умово 

25137 Усје 

25138 Визбегово 

25139 Вражале 

25140 Вртекица 

25141 Волково 

25142 Зелениково 

25143 Злокуќани 

25160 Рашче 

25660 Рашче-вонград 

25161 Шишево 

25661 Шишево-вонград 

25162 Цветово 

25163 Ласкарци 

25164 Паничари 

25165 Радуша 

25665 Радуша-вонград 

25166 Раовиќ 

25167 Карпош 

25169 Кисела Вода 2 

25800 Чаир 

25844 Драчево 1 

25845 Драчево 2 

25847 Ѓорче Петров 1 - Ново Село 

25848 Ѓорче Петров 4 - Влае 

25849 Ѓорче Петров 6 - Ѓорче Петров 

25850 Ѓорче Петров 2 - Мирче Ацев 

25851 Ѓорче Петров 3 - Дексион 

25852 Ѓорче Петров 5 - Лепенец 

25900 Центар 1 

25901 Центар 2 

25907 Бардовци 

25916 Сарај 

25918 Синѓелиќ 1 

25919 Синѓелиќ 2 

25920 Синѓелиќ 3 

25997 Гази Баба 

25998 Старо Скопје 

 
Член 3 

Членот 12 се менува и гласи: 
„Во секторите за катастар на недвижности, во рам-

ките на нивните одделенија,  се одржуваат следните 
КО: 

1. Сектор за катастар на недвижности за Полошки 
регион 

1.1. Одделение за катастар на недвижности Тетово: 
  

Шифри Име на КО 

28001 Беловиште 

28002 Блаце 

28003 Боговиње 

28503 Боговиње-вонград 

28004 Бозовце 

28504 Бозовце-вонград 

28005 Брвеница 

28505 Брвеница-вонград 

28006 Брезно 

28007 Бродец 

28008 Варвара 

28009 Вејце 

28010 Вешала 

28011 Волковија 

28012 Вратница 

28512 Вратница-вонград 

28013 Гајре 

28014 Глоѓи 

28514 Глоѓи-вонград 

28015 Голема Речица 

28515 Голема Речица-вонград 
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28016 Горна Лешница 

28017 Горно Палчиште 

28517 Горно Палчиште-вонград 

28018 Горно Седларце 

28518 Горно Седларце-вонград 

28019 Групчин 

28020 Гургурница 

28021 Добарце 

28521 Добарце-вонград 

28022 Доброште 

28522 Доброште-вонград 

28023 Долна Лешница 

28024 Долно Палчиште 

28524 Долно Палчиште-вонград 

28025 Долно Седларце 

28026 Ѓермо 

28027 Желино 

28527 Желино-вонград 

28028 Жилче 

28029 Жеровјане 

28030 Јанчиште 

28031 Јажинце 

28032 Јегуновце 

28033 Једоарце 

28034 Јеловјане 

28035 Јелошник 

28036 Камењане 

28536 Камењане-вонград 

28037 Копанце 

28038 Копачин Дол 

28039 Лавце 

28040 Ларце 

28540 Ларце-вонград 

28041 Лешок 

28042 Лисец 

28542 Лисец-вонград 

28043 Луковица 

28044 Мала Речица 

28045 Мерово 

28046 Милетино 

28546 Милетино-вонград 

28047 Непроштено 

28547 Непроштено-вонград 

28048 Нераште 

28548 Нераште-вонград 

28049 Ново Село 1 

28050 Ново Село 2 

28550 Ново Село 2-вонград 

28051 Новаќе 

28052 Одри 

28552 Одри-вонград 

28053 Озормиште 

28553 Озормиште-вонград 

28054 Орашје 

28055 Отуње 

28056 Палатица 

28556 Палатица-вонград 

28057 Пирок 

28557 Пирок-вонград 

28058 Подбреге 

28059 Порој 

28559 Порој-вонград 

28060 Првце 

28061 Прељубиште 

28062 Пршовце 

28562 Пршовце-вонград 

28063 Радиовце 

28064 Раковец 

28065 Раотинце 

28066 Ратае 

28067 Рогачево 

28068 Рогле 

28069 Сараќино 

28070 Седларево 

28071 Селце 

28571 Селце-вонград 

28072 Селце Кеч 

28073 Сетоле 

28074 Синичане 

28574 Синичане-вонград 

28075 Сиричино 

28076 Слатино 

28576 Слатино-вонград 

28077 Старо Село 

28078 Стенче 

28079 Стримница 
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28579 Стримница-вонград 

28080 Теарце 

28580 Теарце-вонград 

28081 Теново 

28581 Теново-вонград 

28101 Тетово 1 

28102 Тетово 2 

28103 Тетово 3 

28082 Тетово-вонград 

28083 Требош 

28583 Требош-вонград 

28084 Туденце 

28085 Урвич 

28086 Фалише 

28087 Церово 

28088 Џепчиште 

28588 Џепчиште-вонград 

28089 Челопек 

28589 Челопек-вонград 

28090 Чифлик 

28091 Шемшево 

28591 Шемшево-вонград 

28092 Шипковица 

28592 Шипковица-вонград 

 
1.2. Одделение за катастар на недвижности Гости-

вар:  
 

Шифри Име на КО 

07001 Аџиевци 

07002 Балин Дол 

07003 Бањица 

07004 Беловиште 

07005 Беличица 

07006 Бибај 

07007 Битуше 

07008 Богдево 

07009 Болетин 

07010 Бродец 

07011 Велебрдо 

07012 Видуше 

07013 Врановци 

07014 Врапчиште 

07015 Врбен 

07016 Врбјани 

07017 Вруток 

07018 Галате 

07019 Галичник 

07020 Горна Волковија 

07021 Горјане 

07022 Горна и Долна Ѓоновица 

07023 Горно Јеловце 

07026 Грекај и Нивиште 

07027 Градец 

07028 Ѓурѓевиште 

07029 Дебреше 

07030 Добри Дол 

07031 Долно Јеловце 

07032 Дуф 

07033 Железна Река 

07034 Жировница 

07035 Жужње 

07036 Јанче 

07037 Здуње 

07038 Зубовце 

07039 Калиште 

07040 Кичиница 

07041 Корито 

07042 Кракорница 

07043 Куново 

07044 Ќафа 

07045 Лазарополе 

07046 Лакавица 

07047 Леуново 

07048 Лешница 

07049 Ломница 

07050 Маврово 

07550 Маврово-вонград 

07051 Митрој Крсти 

07052 Мало Турчане 

07053 Неготино-Полошко 

07054 Нистрово 

07055 Никифорово 

07056 Ничпур 

07057 Ново Село 1 

07058 Ново Село 2 

07059 Орќуше 

07060 Падалиште 
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07061 Печково 

07062 Пожаране 

07063 Присојница 

07064 Равен 

07065 Речане 

07066 Рибница 

07067 Росоки 

07068 Ростуше 

07069 Селце 

07070 Сенце 

07071 Сенокос 

07072 Симница 

07073 Скудриње 

07074 Србиново 

07075 Сретково 

07076 Страјане 

07077 Сушица 1 

07078 Сушица 2 

07079 Тануше 

07080 Топлица 

07081 Требиште 

07082 Трново 

07083 Тресонче 

07084 Тумчевиште 

07085 Форино 

07086 Церово 

07087 Чајле 

07088 Чегране 

07101 Гостивар 1 

07102 Гостивар 2 

07100 Мавровско Езеро 

 
2. Сектор за катастар на недвижности за Југозапа-

ден регион 
2.1. Одделение за катастар на недвижности Дебар: 
  

Шифри Име на КО 

08001 Хаме Кривци 

08002 Баниште 

08003 Баланци 

08004 Бајрамовци 

08005 Бомово 

08006 Брештани 

08007 Броштица 

08008 Гари 

08009 Голем Папрадник 

08010 Горенци 

08011 Горно Косоврасти 

08012 Горно Мелничани 

08013 Горно и Долно Селокуќи 

08037 Дебар 1 

08038 Дебар 2 

08039 Дебар 3 

08014 Дебар-вонград 

08015 Долгаш 

08016 Долно Косоврасти 

08017 Долно Мелничани 

08018 Евла 

08019 Житинени 

08020 Коњари 

08021 Коџаџик Елевци 

08022 Коџаџик 

08023 Кочишта 

08024 Манастирец 

08025 Мал Папрадник 

08026 Могорче 

08027 Новак 

08028 Осолница 

08029 Осој 

08030 Отишани 

08031 Пареши 

08032 Праленик 

08033 Рајчица 

08034 Спас 

08035 Татар Елевци 

08036 Џепиште 

08100 Езеро Шпиље 

 
2.2. Одделение за катастар на недвижности Кичево:  
 

Шифри Име на КО 

12001 Арангел 

12501 Арангел-вонград 

12002 Атишта 

12003 Бачишта 

12503 Бачишта-вонград 

12004 Белица 

12005 Бериково 

12006 Јагол Доленци 
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12007 Брждани 

12008 Букојчани 

12009 Велмевци 

12010 Видрани 

12011 Вранештица 

12012 Гарани 

12013 Големо Црско 

12014 Грешница 

12514 Грешница-вонград 

12015 Длапкин Дол 

12016 Добреноец 

12017 Душегубица 

12018 Другово 

12019 Дупјани 

12020 Ехлоец 

12021 Жубрино 

12022 Зајас 

12522 Зајас-вонград 

12023 Иванчишта 

12025 Јаворец 

12026 Јагол 

12027 Бигор Доленци 

12028 Јудово 

12029 Карбуница 

12031 Кладник 

12032 Кленоец 

12033 Кнежино 

12034 Козичино 

12035 Козица 

12036 Колари 

12037 Колибари 

12038 Крушица 

12039 Лавчани 

12040 Лазаровци 

12041 Лешница 

12042 Лисичани 

12043 Малкоец 

12044 Мамудовци 

12045 Манастирско Доленци 

12046 Мало Црско 

12047 Мидинци 

12048 Миокази 

12049 Ново Село 

12050 Орланци 

12051 Осломеј 

12052 Осој 

12552 Осој-вонград 

12053 Папрадиште 

12054 Патец 

12055 Подвис 

12056 Пополжани 

12057 Попоец 

12058 Поповјани 

12059 Премка 

12060 Прострање 

12061 Рабетино 

12062 Раштани 

12562 Раштани-вонград 

12063 Речани-Зајаско 

12064 Речани-Челопечко  

12065 Светораче 

12066 Свињиште 

12067 Србица 

12567 Србица-вонград 

12068 Србјани 

12070 Строгомиште 

12570 Строгомиште-вонград 

12071 Стрелци 

12571 Стрелци-вонград 

12072 Тајмиште 

12073 Трапчин Дол 

12573 Трапчин Дол-вонград 

12074 Туин 

12574 Туин-вонград 

12075 Цер 

12076 Црвивци 

12077 Челопеци 

12078 Шутово 

12085 Кичево 1 

12086 Кичево 2 

12087 Кичево 3 

12088 Кичево 4 

12089 Кичево 5 

12090 Кичево 6 

12091 Кичево 7 

12092 Кичево 8 
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12093 Кичево 9 

12030 Кичево-вонград 

 
2.3. Одделение за катастар на недвижности Маке-

донски Брод:  
 

Шифри Име на КО 

03001 Барбарос 

03002 Белица 

03003 Бенче 

03004 Битово 

03005 Близанско 

03006 Ботушје 

03007 Брезница 

03008 Брест 

03009 Македонски Брод 

03010 Вир 

03011 Волче 

03012 Грешница 

03013 Дворци 

03014 Девич 

03015 Драгов Дол 

03016 Дреново 

03017 Заград 

03018 Звечан 

03019 Здуње 

03020 Зркле 

03021 Ижиште 

03022 Инче 

03023 Калуѓерец 

03024 Ковче 

03025 Косово 

03026 Крапа 

03027 Крушје 

03028 Латово 

03029 Локвица 

03030 Лупште 

03031 Манастирец 

03032 Могилец 

03033 Модриште 

03034 Пласница 

03035 Преглово 

03036 Ореовец 

03037 Рамне 

03038 Растеш 

03039 Русјаци 

03040 Самоков 

03041 Сланско 

03042 Слатина 

03043 Суводол 

03044 Сушица 

03045 Тажево 

03046 Томино Село 

03047 Тополница 

03048 Требино 

03049 Требовље 

03050 Црешнево 

              
2.4. Одделение за катастар на недвижности Струга:  
 

Шифри Име на КО 

26002 Безово 

26003 Биџево 

26004 Богојци 

26005 Бороец 

26505 Бороец-вонград 

26006 Брчево 

26007 Вевчани 

26507 Вевчани-вонград 

26008 Велешта 

26508 Велешта-вонград 

26009 Вишни 

26010 Враништа 

26510 Враништа-вонград 

26013 Горно Татеши 

26014 Делогожди 

26015 Добовјани 

26016 Долна Белица 

26017 Долно Татеши 

26018 Драслајца 

26019 Дренок 

26020 Заграчани Шум 

26021 Збажди 

26022 Јабланица 

26522 Јабланица-вонград 

26023 Калишта 

26024 Корошишта Џепин 

26025 Лабуништа 

26525 Лабуништа-вонград 
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26027 Ливада 

26028 Ложани 

26030 Луково 

26530 Луково-вонград 

26031 Мали Влај 

26032 Мислешево 

26532 Мислешево-вонград 

26033 Мислодежда 

26034 Модрич 

26035 Мороишта 

26036 Нерези 

26037 Ново Село 

26038 Октиси 

26538 Октиси-вонград 

26039 Пискупштина 

26040 Подгорци 

26041 Поум 

26042 Присовјани 

26043 Радожда 

26044 Радолишта 

26544 Радолишта-вонград 

26045 Селци Буринец 

26046 Струга 

26047 Ташмаруништа 

26048 Франгово 

26548 Франгово-вонград 

26100 Езеро Глобочица 
 
2.5. Одделение за катастар на недвижности Охрид:  
 

Шифри Име на КО 

19001 Арбиново 

19002 Ботун 

19003 Белчишта 

19004 Брежани 

19005 Вапила 

19006 Велгошти 

19007 Велестово 

19008 Велмеј 

19009 Волино 

19010 Врбјани 

19011 Годивје 

19012 Горенци 

19013 Горно Лакочереј 

19513 Горно Лакочереј-вонград 

19014 Горно Средоречие 

19015 Долно Лакочереј 

19515 Долно Лакочереј-вонград 

19016 Елшани 

19017 Завој 

19018 Злести 

19019 Издеглавје 

19020 Климештани 

19021 Коњско 

19022 Косел 

19023 Куратица 

19024 Лактиње 

19025 Лескоец 

19026 Лешани 

19027 Ливоишта 

19028 Љубаништа 

19029 Мешеишта 

19030 Мраморец 

19031 Ново Село 

19032 Оздолени 

19033 Опеница 

19034 Оровник 

19036 Песочани 

19037 Плаќе 

19038 Пештани 

19039 Рамне 

19040 Речица 

19041 Свиништа 

19042 Слатино 

19043 Сливово 

19044 Сирула 

19045 Скребатно 

19046 Требеништа 

19047 Трпејца 

19048 Турје 

19049 Црвена Вода 

19058 Охрид 1 

19059 Охрид 2 

19060 Охрид 3 

19061 Охрид 4 

19100 Охридско Езеро 
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3. Сектор за катастар на недвижности за Пелагонис-
ки регион 

3.1. Одделение за катастар на недвижности Ресен: 
  

Шифри Име на КО 

23001 Асамати 

23002 Арвати 

23003 Брајчино 

23004 Болно 

23005 Волкодери 

23006 Грнчари 

23007 Горна Бела Црква 

23008 Горно Дупени 

23009 Долна Бела Црква 

23010 Долно Дупени 

23011 Дрмени 

23012 Евла 

23013 Езерани 

23014 Златари 

23015 Избишта 

23016 Јанковец 

23017 Козјак 

23018 Коњско 

23019 Крани 

23020 Кривени 

23021 Крушје 

23022 Курбиново 

23023 Лавци 

23024 Лева Река 

23025 Лескоец 

23026 Љубојно 

23027 Наколец 

23028 Отешево 

23029 Долно Перово 

23030 Петрино 

23031 Подмочани 

23032 Покрвеник 

23033 Прељубје 

23034 Претор 

23035 Рајца 

23036 Ресен 

23536 Ресен-вонград 

23037 Сливница 

23038 Сопотско 

23039 Стење 

23040 Стипона 

23041 Царев Двор 

23042 Штрбово 

23043 Шурленци 

23100 Преспанско Езеро 
 
3.2. Одделение за катастар на недвижности Демир 

Хисар:  
 

Шифри Име на КО 

10001 Бабино 

10002 Базерник 

10003 Бараково 

10004 Белче 

10005 Боиште 

10006 Брезово 

10007 Вардино 

10008 Вирово 

10009 Големо Илино 

10010 Граиште 

10011 Доленци 

10012 Единаковци 

10013 Жван 

10014 Железнец 

10015 Журче 

10016 Загориче 

10017 Зашле 

10018 Кутретино 

10019 Лесково 

10020 Мало Илино 

10021 Мренога 

10022 Демир Хисар 

10522 Демир Хисар-вонград 

10023 Ново Село 

10024 Обедник 

10025 Прибилци 

10026 Радово 

10027 Ракитница 

10028 Света 

10029 Сладуево 

10030 Слепче 

10031 Слоештица 

10032 Смилево 
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10033 Сопотница 

10034 Стругово 

10035 Суводол 

10036 Суво Грло 

10037 Утово 

10038 Церово 
 
3.3. Одделение за катастар на недвижности Кру-

шево:  
 

Шифри Име на КО 

16001 Алданци 

16002 Арилево 

16003 Белушино 

16004 Бирино 

16005 Борино 

16006 Бучин 

16007 Врбоец 

16008 Горно Дивјаци 

16009 Долно Дивјаци 

16010 Житоше 

16011 Јакреново 

16012 Кочиште 

16013 Крушево 

16513 Крушево-вонград 

16014 Локвени 

16015 Норово 

16016 Острилци 

16017 Подвис 

16018 Пресил Милошево 

16019 Пуста Река 

16020 Растојца 

16021 Саждево 

16022 Свето Митрани 

16023 Селце 
 
3.4. Одделение за катастар на недвижности Битола:  
 

Шифри Име на КО 

02001 Алинци 

02002 Арматуш 

02003 Бач 

02004 Барешани 

02005 Балдовенци 

02006 Беранци 
02007 Бистрица 

02507 Бистрица-вонград 

02009 Биљаник 

02010 Братин Дол 

02011 Брод 

02012 Брусник 

02013 Брник 

02014 Будимирци 

02015 Будаково 

02016 Буково 

02017 Вашарејца 

02018 Велушина 

02019 Велесело 

02020 Врањевци 

02021 Габалавци 

02022 Гермијан 

02023 Гнилеш 

02024 Гнеотино 

02025 Горно Оризари 

02026 Горно Српци 

02027 Горно Орехово 

02028 Горно Агларци 

02029 Гопеш 

02030 Граешница 

02031 Градешница 

02032 Груништа 

02033 Грумази 

02034 Далбеговци 

02035 Дедебалци 

02036 Дихово 

02536 Дихово-вонград 

02037 Добромири 

02038 Добровени 

02039 Добрушево 

02539 Добрушево-вонград 

02040 Долно Агларци 

02041 Долно Српци 

02042 Доленци 

02043 Долно Оризари 

02044 Долно Орехово 

02045 Драгош 

02046 Драгарино 

02047 Драгожани 

02048 Древеник 
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02049 Ѓавато 

02050 Егри 

02051 Жабени 

02052 Живојно 

02053 Злукуќани 

02054 Зовиќ 1 

02055 Зовиќ 2 

02056 Ивањевци 

02057 Ивени 

02058 Карамани 

02059 Кажани 

02060 Канино 

02061 Кишава 

02062 Крклино 

02063 Крстоар 

02064 Кременица 

02065 Кравари 

02565 Кравари-вонград 

02066 Кукуречани 

02067 Лавци 

02068 Лажец 

02069 Лера 

02070 Лисолај 

02071 Логоварди 

02072 Лопатица 

02073 Лознани 

02074 Маково 

02075 Магарево 

02076 Маловиште 

02077 Мегленци 

02078 Метимир 

02079 Могила 

02579 Могила-вонград 

02080 Мојно 

02081 Мусинци 

02082 Нижеполе 

02083 Новаци 

02583 Новаци-вонград 

02084 Новоселани 

02085 Ношпал 

02086 Облаково 

02087 Олевени 
02088 Оптичари 

02089 Орле 

02090 Острец 

02091 Паралово 

02092 Петалино 

02093 Подино 

02094 Полог 

02095 Поешево 

02096 Породин 

02097 Путурус 

02098 Радобор 

02099 Рапеш 

02100 Рамна 

02101 Раштани 

02102 Рибарци 

02103 Ротино 

02104 Свето Тодори 

02105 Свиниште 

02106 Секирани 

02107 Скочивир 

02108 Сливица 

02109 Снегово 

02110 Совиќ 

02111 Старавина 

02112 Старо Змирново 

02113 Стрежево 

02114 Суво Дол 

02115 Тепавци 

02116 Трап 

02117 Трново 

02617 Трново-вонград 

02118 Трн 

02119 Трновци 

02120 Цапари 

02620 Цапари-вонград 

02121 Црничани 

02122 Црновец 

02123 Црнобуки 

02124 Чарлија 

02800 Битола 1/2 

02803 Битола 3 

02804 Битола 4 

02805 Битола 5 
02008 Битола-вонград 
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3.5. Одделение за катастар на недвижности Прилеп:  
 

Шифри Име на КО 

20001 Алинци 

20002 Бело Поле 

20003 Бела Црква 

20004 Беловодица 

20005 Беровци 

20006 Бешиште 

20007 Бонче 

20008 Боротино 

20009 Браилово 

20010 Варош 

20011 Воѓани 

20012 Вранче 

20013 Врбјани 

20014 Веселчани 

20015 Вепрчани 

20016 Витолиште 

20017 Врпско 

20018 Волково 

20019 Галичани 

20020 Годивле 

20021 Големо Коњари 1 

20022 Големо Коњари 2 

20023 Голем Радобил 

20024 Горно Село 

20025 Гостиражни 

20026 Гуѓаково 

20027 Дабјани 

20028 Дабница 

20029 Дебреште 

20529 Дебреште-вонград 

20030 Десово 

20031 Долгаец 

20032 Долнени 

20532 Долнени-вонград 

20033 Дрен 

20034 Дреновци 

20035 Дуње 

20036 Дупјачани 

20037 Ерековци 

20038 Живово 

20039 Загорани 

20040 Забрчани 

20041 Заполжани 

20043 Зрзе 

20044 Канатларци 

20045 Кадино Село 

20047 Кален 

20048 Клепач 

20049 Кокре 

20050 Кореница 

20051 Костинци 

20052 Кошино 

20053 Кривогаштани 

20553 Кривогаштани-вонград 

20054 Крстец 

20055 Крушевица 

20056 Крушеани 

20057 Кутлешево 

20058 Лажани 

20059 Леништа 

20060 Лопатица 

20061 Мало Мраморани 

20062 Мажучиште 

20063 Манастир 

20064 Марул 

20065 Магари 

20066 Мало Коњари 

20067 Мал Радобил 

20068 Мало Рувци 

20069 Мелница 

20071 Небрегово 

20072 Никодин 

20073 Новоселани 

20074 Ново Лагово 

20075 Обршани 

20076 Ореовец 

20077 Пашино Рувци 

20078 Пешталево 

20079 Пештани 

20080 Плетвар 

20081 Подмол 

20082 Полчиште 1 

20083 Полчиште 2 

20084 Прилеп 
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20086 Прилепец 

20087 Присад 

20088 Ракле 

20089 Рилево 

20090 Ропотово 

20091 Сарандиново 

20092 Селце 

20093 Сенокос 

20094 Секирци 

20096 Слепче 

20097 Сливје 

20098 Смолани 

20099 Средорек 

20100 Старо Лагово 

20101 Стровија 

20102 Топлица 

20103 Тополчани 

20104 Тројаци 

20105 Тројкрсти 

20107 Царевиќ 

20108 Црнилиште 

20109 Чаниште 

20110 Чепигово 

20111 Чумово 

20112 Шелеверци 

20113 Штавица 
 
4. Сектор за катастар на недвижности за Вардарски 

регион 
4.1. Одделение за катастар на недвижности Свети 

Николе: 
 

Шифри Име на КО 

24001 Алакинци 

24002 Амзабегово 

24502 Амзабегово-вонград 

24003 Арбасанци 

24004 Богословец 

24005 Бекирлија 

24006 Буриловци 

24007 Горно Ѓуѓанци 

24008 Горобинци 

24009 Делисинци 

24010 Долно Ѓуѓанци 

24011 Дорфулија 

24011 Дорфулија-вонград 

24012 Ѓуземелци 

24013 Ерџелија 

24513 Ерџелија-вонград 

24014 Кадрифаково 

24015 Каратманово 

24515 Каратманово-вонград 

24016 Кишино 

24017 Кнежје 

24018 Крушица 

24019 Макреш 

24020 Малино 

24021 Мечкуевци 

24022 Мездра 

24023 Милино 

24523 Милино-вонград 

24024 Мустафино 

24524 Мустафино-вонград 

24025 Немањици 

24026 Орел 

24027 Павлешенци 

24028 Патетино 

24029 Пеширово 

24030 Преод 

24031 Ранченци 

24032 Сарамзалино 

24033 Свети Николе-вонград 

24034 Сопот 

24035 Стануловци 

24036 Стањевци 

24037 Строиманци 

24038 Трстеник 

24039 Ќоселари 

24040 Аџибегово 

24041 Аџиматово 

24042 Црнилиште 

24542 Црнилиште-вонград 

24043 Лозово 

24543 Лозово-вонград 

24046 Свети Николе 
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4.2. Одделение за катастар на недвижности Велес:  
 

Шифри Име на КО 

29001 Бањица 

29002 Башино Село 

29502 Башино Село-вонград 

29003 Белештевица 

29004 Бистрица 

29005 Богомила 

29006 Бузалково 

29007 Бусилци 

29008 Ветерско 

29009 Витанци 

29010 Виничани 

29011 Владиловци 

29012 Војница 

29013 Водоврати 

29014 Габровник 

29015 Голозинци 

29016 Горно Врановци 

29017 Горно Јаболчиште 

29018 Градско 

29019 Грнчиште 

29020 Двориште 

29021 Долно Врановци 

29022 Долно Јаболчиште 

29023 Дреново 

29024 Еловец 

29025 Згрополци 

29026 Иванковци 

29027 Извор 

29028 Капиново 

29029 Карабуњиште 

29030 Каласлари 

29031 Кочилари 

29032 Крајници 

29033 Крива Круша 

29034 Крнино 

29035 Крушје 

29036 Кумарино 

29037 Куридере 

29038 Лисиче 

29039 Лугунци 

29040 Мамутчево 

29041 Мартолци 

29042 Мелница 

29043 Мокрени 

29044 Нежилово 

29045 Новачани 

29046 Ногаевци 

29047 Ново Село 

29048 Ново Село Чичево 

29049 Оморани 

29050 Ораовец 

29051 Ораов Дол 

29052 Ореше 

29053 Оризари 

29553 Оризари-вонград 

29054 Отовица 

29554 Отовица-вонград 

29055 Отиштино 

29056 Папрадиште 

29057 Плевење 

29058 Подлес 

29059 Поменово 

29060 Попадија 

29061 Раковец 

29062 Раштани 

29063 Рлевци 

29064 Рудник 

29065 Свеќани 

29066 Сливник 

29067 С„лп 

29068 Скачинци 

29069 Смиловци 

29070 Согле 

29071 Сопот 

29072 Стари Град 

29073 Степанци 

29074 Сојаклари 

29075 Теово 

29076 Велес 

29077 Убого 

29078 Уланци 

29079 Црешнево 

29080 Црквино 

29081 Чалошево 
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29082 Чашка 

29582 Чашка-вонград 

29083 Чичево 

29084 Џидимирци 
 
4.3. Одделение за катастар на недвижности Него-

тино:  
 

Шифри Име на КО 

18001 Барово 

18002 Бесвица 

18003 Бистренци 

18004 Брусник 

18005 Вешје 

18006 Војшанци 

18007 Горни Дисан 

18008 Демир Капија 

18009 Долни Дисан 

18010 Драчевица 

18011 Дрен 

18013 Дуброво 

18014 Иберли 

18015 Калањево 

18018 Кошарка 

18019 Корешница 

18020 Криволак 

18021 Курија 

18022 Липа 

18023 Неготино 

18024 Пепелиште 

18025 Пештерница 

18026 Прждево 

18028 Тимјаник 

18029 Тремник 

18030 Црвени Брегови 1 

18031 Црвени Брегови 2 

18032 Челевец 

18033 Чифлик 

18034 Џидимирци 

18035 Шеоба 
           
4.4. Одделение за катастар на недвижности Кава-

дарци:  
 

Шифри Име на КО 

11001 Бегниште 

11002 Бохула 

11003 Бојанчиште 

11004 Бошава 

11005 Брушани 

11006 Ваташа 

11007 Возарци 

11008 Галиште 

11009 Глишиќ 

11010 Гарниково 

11011 Грбовец 

11012 Дабниште 

11013 Дебриште 

11014 Добротино 

11015 Драгожел 

11016 Дреново 

11017 Драдња 

11047 Кавадарци 

11018 Кавадарци-вонград 

11019 Камен Дол 

11020 Кесендре 

11021 Клиново 

11022 Конопиште 

11023 Кошани 

11024 Крњево 

11025 Крушевица 

11026 Куманичево 

11027 Марена 

11028 Манастирец 

11029 Мрежичко 

11030 Мрзен Ораовец 

11031 Паликура 

11032 Праведник 

11033 Радња 

11034 Раец 

11035 Ресава 

11036 Рожден 

11037 Рибарци 

11038 Росоман 

11039 Сопот 

11040 Сирково 

11041 Страгово 

11042 Трстеник 

11043 Фариш 
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11044 Шешково 

11045 Шивец 

11046 Чемерско 

11100 Тиквешко Езеро 
 
5. Сектор за катастар на недвижности за Југоисто-

чен регион 
5.1. Одделение за катастар на недвижности Радо-

виш: 
 

Шифри Име на КО 

22001 Али Коч 

22003 Бучим 

22004 Воиславци 

22005 Габревци 

22006 Гарван 

22007 Горна Враштица 

22008 Горни Липовиќ 

22009 Дамјан 

22010 Дедино 

22011 Долна Враштица 

22012 Долни Липовиќ 

22013 Долни Радеш 

22014 Држани 

22016 Загорци 

22017 Злеово 

22517 Злеово-вонград 

22018 Ињево 

22518 Ињево-вонград 

22019 Јаргулица 

22020 Конче 

22021 Калаузлија 

22024 Калуѓерица 

22025 Козбунар 

22026 Коџалија 

22027 Ќоселија 

22028 Лубница 

22030 Ново Село 

22031 Ораовица 

22531 Ораовица-вонград 

22032 Папавница 

22033 Подареш 

22034 Погулево 

22035 Покрајчево 

22535 Покрајчево-вонград 

22036 Прналија 

22037 Радовиш 

22537 Радовиш-вонград 

22038 Ракитец 

22039 Раклиш 

22539 Раклиш-вонград 

22041 Скоруша 

22042 Смиланци 

22043 Супурге 

22044 Сулдурци 

22045 Тополница 

22048 Шипковица 

22049 Шаинташ 

22050 Штурово 
 
 
5.2. Одделение за катастар на недвижности Стру-

мица:  
 

Шифри Име на КО 

27001 Ангелци 

27003 Баница 

27004 Банско 

27504 Банско-вонград 

27005 Барбарево 

27006 Бајково 

27007 Белотино 

27008 Борисово 

27009 Босилово 

27509 Босилово-вонград 

27010 Бориево 

27510 Бориево-вонград 

27011 Варварица 

27012 Василево 

27512 Василево-вонград 

27013 Вељуса 

27513 Вељуса-вонград 

27014 Висока Маала 

27015 Владиевци 

27515 Владиевци-вонград 

27016 Водоча 

27017 Габрово 

27018 Гечерлија 

27019 Градошорци 

27519 Градошорци-вонград 
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27020 Градско Балдовци 

27021 Дабиље 

27022 Добрејци 

27522 Добрејци-вонград 

27023 Доброшинци 

27523 Доброшинци-вонград 

27024 Дорломбос 

27026 Дражево 

27027 Дрвош 

27028 Дукатино 

27528 Дукатино-вонград 

27029 Еднокуќево 

27030 Едрениково 

27031 Злешево 

27032 Зубово 

27532 Зубово-вонград 

27033 Иловица 

27533 Иловица-вонград 

27034 Колешино 

27534 Колешино-вонград 

27035 Костурино 

27535 Костурино-вонград 

27036 Старо Коњарево 

27536 Старо Коњарево-вонград 

27037 Куклиш 

27537 Куклиш-вонград 

27038 Кушкулија 

27039 Мемешли 

27040 Мокриево 

27540 Мокриево-вонград 

27041 Мокрино 

27042 Моноспитово 

27542 Моноспитово-вонград 

27043 Муртино 

27543 Муртино-вонград 

27044 Нивичино 

27045 Нова Маала 

27046 Ново Село 

27546 Ново Село-вонград 

27047 Орманли 

27048 Петралинци 

27049 Пиперево 

27549 Пиперево-вонград 

27050 Попчево 

27550 Попчево-вонград 

27051 Просениково 

27551 Просениково-вонград 

27052 Раборци 

27053 Радово 

27054 Радичево 

27055 Рич 

27056 Робово 

27057 Сарај 

27058 Сачево 

27059 Свидовица 

27060 Седларци 

27061 Секирник 

27062 Смолари 

27562 Смолари-вонград 

27063 Старо Балдовци 

27064 Ново Коњарево 

27564 Ново Коњарево-вонград 

27065 Стиник 

27066 Струмица 

27067 Сушево 

27068 Сушица 

27069 Требичино 

27070 Три Води 

27071 Турново 

27072 Чанаклија 

27073 Чепели 

27074 Хамзали 

27075 Штука 
 
5.3. Одделение за катастар на недвижности Гевге-

лија:  
 

Шифри Име на КО 

06001 Богданци 

06501 Богданци-вонград 

06002 Богородица 

06003 Габрово 

06004 Гевгелија 

06005 Ново Конско 

06006 Давидово 

06007 Дурутли 

06008 Ѓавато 
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06009 Ѓопчели 

06010 Кованец 

06011 Конско 

06012 Куртамзали 

06013 Милетково 

06014 Миравци 

06514 Миравци-вонград 

06015 Моин 

06016 Мрзенци 

06017 Негорци 

06018 Николиќ 

06019 Нов Дојран 

06519 Нов Дојран-вонград 

06020 Органџали 

06021 Петрово 

06022 Прдејци 

06023 Севендекли 

06024 Селемли 

06025 Серменин 

06026 Смоквица 

06027 Сретеново 

06028 Стар Дојран 

06029 Стојаково 

06030 Фурка 

06031 Црничани 

06032 Чаушли 

06033 Џумабос 

06034 Ума 

06100 Дојранско Езеро 
 
 
5.4. Одделение за катастар на недвижности Валан-

дово:  
 

Шифри Име на КО 

04001 Балинци 

04002 Бајрамбос 

04003 Башали 

04004 Башибос 

04005 Брајковци 

04006 Булунтули 

04037 Валандово 

04007 Валандово-вонград 

04008 Градец 

04508 Градец-вонград 

04009 Грчиште 

04010 Дедели 

04011 Јосифово 

04012 Казандол 

04013 Кочули 

04014 Марвинци 

04015 Плавуш 

04016 Пирава 

04516 Пирава-вонград 

04017 Прстен 

04018 Раброво 

04019 Собри 

04020 Терзели 

04021 Чалакли 

04022 Честево 
 
6. Сектор за катастар на недвижности за Источен 

регион 
6.1. Одделение за катастар на недвижности Берово:  
 

Шифри Име на КО 

01001 Берово 

01501 Берово-вонград 

01002 Будинарци 

01003 Владимирово 

01004 Двориште 

01005 Мачево 

01006 Негрево 

01007 Митрашинци 

01008 Панчарево 

01009 Пехчево 

01010 Ратево 

01011 Робово 

01012 Русиново 

01013 Смојмирово 

01513 Смојмирово-вонград 

01014 Умлена 

01015 Црник 

01016 Чифлик 
 
6.2. Одделение за катастар на недвижности Виница:  
 

Шифри Име на КО 

05001 Блатец 

05002 Виница 

05003 Виничка Кршла 
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05004 Градец 

05005 Грљани 

05006 Драгобраште 

05007 Истибања 

05008 Јакимово 

05009 Калиманци 

05010 Лаки 

05011 Лески 

05012 Липец 

05013 Пекљани 

05014 Трсино 

05015 Црн Камен 
 
6.3. Одделение за катастар на недвижности Дел-

чево:  
 

Шифри Име на КО 

09001 Бигла 

09002 Ветрен 

09003 Вирче 

09004 Вратиславци 

09505 Габрово 

09005 Габрово-вонград 

09006 Град 

09007 Делчево 

09008 Драмче 

09009 Дулица 

09010 Ѕвегор 

09510 Ѕвегор-вонград 

09011 Илиово 

09012 Македонска Каменица 

09013 Киселица 

09014 Костин Дол 

09015 Косевица 

09016 Луковица 

09017 Моштица 

09018 Нов Истевник 

09019 Очипала 

09020 Разловци 

09021 Саса 

09022 Селник 

09023 Стамер 

09024 Стар Истевник 

09025 Тодоровци 

09026 Тработивиште 

09027 Турија 

09028 Чифлик 

09029 Косово Дабје 
 
6.4. Одделение за катастар на недвижности Про-

биштип:  
 

Шифри Име на КО 

21001 Бунеш 

21002 Бучиште 

21003 Гајранци 

21004 Горни Стубол 

21005 Горно Барбарево 

21006 Гризилевци 

21007 Гујновци 

21008 Добрево 

21009 Долни Стубол 

21010 Долно Барбарево 

21011 Дренак 

21012 Древено 

21013 Зарапинци 

21014 Зеленград 

21015 Злетово 

21016 Јамиште 

21017 Куково 

21018 Кундино 

21019 Лезово 

21020 Лесново 

21021 Марчино 

21022 Неокази 

21023 Пестришино 

21024 Петршино 

21025 Пишица 

21026 Плешенци 

21027 Пробиштип 

21028 Пуздерци 

21029 Ратавица 

21030 Стрмош 

21031 Стрисовци 

21032 Трипатанци 

21033 Трооло 

21034 Турско Рудари 

21035 Шталковица 
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6.5. Одделение за катастар на недвижности Кочани:  
 

Шифри Име на КО 

13001 Бања 

13002 Безиково 

13003 Бели 

13004 Бурилчево 

13005 Видовиште 

13006 Вранинци 

13007 Врбица 

13008 Главовица 

13009 Горно Градче 

13010 Горни Подлог 

13011 Грдовци 

13012 Долно Градче 

13013 Долни Подлог 

13014 Жиганци 

13015 Зрновци 

13016 Јастребник 

13017 Костин Дол 

13018 Кочани 

13019 Кучичино 

13020 Лепопелци 

13021 Лешки 

13022 Мојанци 

13023 Мородвис 

13024 Небојани 

13025 Нивичани 

13026 Ново Селани 

13027 Ново Село 

13028 Облешево 

13029 Оризари 

13030 Пантелеј 

13031 Пашаџиково 

13032 Полаки 

13033 Пресека 

13034 Прибачево 

13035 Припор 

13036 Рајчани 

13037 Речани 

13038 Соколарци 

13039 Спанчево 

13539 Спанчево-вонград 

13040 Теранци 

13041 Тркање 

13042 Уларци 

13043 Цера 

13044 Црвена Нива 

13045 Чешиново 

13046 Чифлик 
 
6.6. Одделение за катастар на недвижности Штип:  

Шифри Име на КО 

30001 Аргулица 

30002 Ново Село Штип 

30003 Батање 

30004 Брест 

30005 Врсаково 

30006 Вртешка 

30007 Голем Габер 

30008 Горачино 

30009 Горни Балван 

30010 Горно Трогерци 

30011 Доброшани 

30012 Долни Балван 

30013 Долно Трогерци 

30014 Долани 

30015 Драгоево 

30016 Ебеплија 

30017 Едеклерци 

30018 Јамуларци 

30019 Јунузлија 

30020 Калаузлија 

30021 Калапетровци 

30022 Карбинци 

30522 Карбинци-вонград 

30023 Караорман 

30523 Караорман-вонград 

30024 Кепекчелија 

30025 Козјак 

30026 Кошево 

30027 Криви Дол 

30028 Крупиште 

30029 Курфалија 

30030 Кучилат 

30031 Кучица 

30032 Лакавица 

30033 Лесковица 
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30034 Липов Дол 

30035 Љуботен 

30036 Мал Габер 

30037 Мичак 

30038 Муратлија 

30039 Никоман 

30040 Ново Село 

30041 Оџалија 

30042 Пенуш 

30043 Пиперово 

30044 Почивало 

30045 Прналија 

30046 Припечани 

30047 Пухче 

30048 Радање 

30049 Руљак 

30050 Сарчиево 

30051 Селце 

30052 Скандалци 

30053 Софилари 

30054 Степанци 

30055 Суво Грло 

30056 Судик 

30057 Сушево 

30058 Танатарци 

30059 Таринци 

30060 Тестемелци 

30062 Три Чешми 

30562 Три Чешми-вонград 

30064 Хаџи-Реџепли 

30066 Црвулево 

30067 Црешка 

30068 Чардаклија 

30069 Чифлик 

30070 Шашаварлија 

30071 Шопур 

30101 Штип 2 

30102 Штип 1 

30103 Штип 3 

30104 Штип 4 

30105 Штип 5 

30106 Штип 6 

30107 Штип-вонград 

7. Сектор за катастар на недвижности за Североис-
точен регион 

7.1. Одделение за катастар на недвижности Кра-
тово:  

 

Шифри Име на КО 

14001 Близанци 

14002 Вакуф 

14003 Горно Кратово 

14004 Димонце 

14005 Емирица 

14006 Железница 

14007 Живалево 

14008 Каврак 

14009 Кетеново 

14010 Кнежево 

14011 Којково 

14012 Коњух 

14013 Кратово 

14014 Крилатица 

14015 Куклица 

14016 Куново 

14017 Луково 

14018 Мушково 

14019 Нежилово 

14020 Пендак 

14021 Приковци 

14022 Секулица 

14023 Страцин 

14024 Талашманце 

14025 Татомир 

14026 Тополовиќ 

14027 Трновац 

14028 Туралево 

14029 Филиповци 

14030 Шлегово 

14031 Шопско Рударе 
 
 
7.2. Одделение за катастар на недвижности Крива 

Паланка:  
 

Шифри Име на КО  

15001 Б„с 

15002 Баштево 

15003 Борово 

15004 Варовиште 
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15005 Ветуница 

15006 Вржогрнци 

15007 Габар 

15008 Герман 

15009 Гиновци 

15010 Голема Црцорија 

15011 Градец 

15012 Гулинци 

15013 Длабочица 

15014 Дренак 

15015 Дрење 

15016 Добровница 

15017 Дурачка Река 

15018 Жидилово 

15019 Киселица 

15020 Конопница 

15021 Костур 

15022 Кошари 

15023 Крива Палнка 

15024 Криви Камен 

15025 Кркља 

15026 Крстов Дол 

15027 Лозаново 

15028 Луке 

15029 Љубинци 

15030 Мала Црцорија 

15031 Мартиница 

15032 Метежево 

15033 Милутинце 

15034 Мождивњак 

15035 Нерав 

15036 Одрено 

15037 Огут 

15038 Опила 

15039 Осиче 

15040 Отошница 

15041 П„клиште 

15042 Петралица 

15043 Подржи Коњ 

15044 Псача 

15045 Радибуш 

15046 Ранковце 

15047 Станча 

15048 Станци 

15049 Т„лминци 

15050 Трново 

15051 Узем 
 
 
7.3. Одделение за катастар на недвижности Кума-

ново:  
 

Шифри Име на КО 

17001 Агино Село 

17002 Алашевце 

17003 Алгуња 

17004 Аљинце 

17005 Арбанашко 

17006 Бајловце 

17008 Белановце 

17009 Бељаковце 

17010 Биљановце 

17510 Биљановце-вонград 

17011 Брешко 

17012 Брзак 

17013 Буковљане 

17014 Вак„в 

17015 Ваксинце 

17515 Ваксинце-вонград 

17016 Винце 

17017 Виштица 

17517 Виштица-вонград 

17018 Војник 

17019 Враготурце 

17020 Врачевце 

17021 Габреш 

17022 Глажња 

17023 Горно Коњаре 

17024 Гошинце 

17025 Градиште 

17026 Дејловце 

17027 Длабочица 

17028 Д„лга 

17029 Добрача 

17030 Доброшане 

17530 Доброшане-вонград 

17031 Довезенце 

17033 Драгоманце 
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17034 Дренок 

17035 Думановце 

17036 Жегљане 

17037 Жељувино 

17038 Живиње 

17039 Злокуќане 

17040 Зубовце 

17041 Извор 

17042 Јачинце 

17043 Канарево 

17044 Карабичане 

17045 Карловце 

17046 Клечевце 

17047 Коинце 

17048 Кокино 

17049 Кокошиње 

17050 Колицко 

17051 Косматац 

17052 Куманово 

17053 Кутлибег 

17054 Кучкарево 

17055 К„шање 

17056 Липково 

17556 Липково-вонград 

17057 Лојане 

17557 Лојане-вонград 

17058 Лопате 

17558 Лопате-вонград 

17059 Љубодраг 

17060 Макреш 

17061 Малотино 

17062 Матејче 

17562 Матејче-вонград 

17063 М„гленце 

17064 Младо Нагоричане 

17065 Мургаш 

17066 Никуљане 

17067 Никуштак 

17567 Никуштак-вонград 

17068 Ново Село 

17069 Новосељане 

17070 Облавце 

17071 Орашац 

17072 Орах 

17073 Оризари 

17074 Опае 

17075 Осиче 

17076 Отља 

17576 Отља-вонград 

17077 Пезово 

17078 Пелинце 

17080 Пузајка 

17081 Пчиња 

17581 Пчиња-вонград 

17082 Рамно 

17083 Режановце 

17084 Речица 

17085 Р„нковце 

17086 Романовце 

17586 Романовце-вонград 

17087 Ропалце 

17088 Руѓинце 

17089 Руница 

17090 Скачковце 

17091 Слупчане 

17591 Слупчане-вонград 

17092 Сопот 

17093 Старо Нагоричане 

17094 Степанце 

17095 Стража 

17096 Стрезовце 

17097 Стрима 

17098 Стрновац 

17099 Студена Бара 

17100 Сушево 

17101 Табановце 

17102 Тромеѓа 

17103 Умин Дол 

17104 Цветишница 

17105 Цвиланце 

17106 Челопек 

17107 Черкези 

17607 Черкези-вонград 

17108 Четирце 

17109 Шупљи Камен  
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Член 4 
Имињата на катастарските општини кои во центра-

лизираната база на податоци се запишани различно од 
имињата на катастарските општини наведени во член 3 
и  член 4 од овој Правилник, ќе бидат усогласени по 
службена должност и објавени на ВЕБ страната на 
Агенцијата за катастар на недвижности. 

 
Член 5 

Во насловот и во текстот на овој правилник, зборо-
вите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборо-
вите: „Република Северна Македонија“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.0102-11535/1 Претседател 

27 август 2019 година на Управен одбор, 

Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 
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