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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3365.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.10.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИ-
ТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КО-
РИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-
НИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ

ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2013, 87/2013 и 121/2013) во членот 4 точка 1 зборо-
вите: „до 20 септември 2013 година“ се заменуваат со 
зборовите: „до 20 октомври 2013 година“.

Член 2
 Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7525/1 Заменикот на претседателот
10 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

3366.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/2012), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство 
и рурален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013 и 106/2013), член 51 од Законот за тутун и ту-
тунски производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011 и 
53/2011), член 12 од Законот за вино („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.50/2010, 53/2011 и 
6/2012) и член 53 од Законот за сточарството („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 
116/2010 и 23/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.10.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 

2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2013 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 5/2013, 41/2013, 87/2013 и 
121/2013) во делот XI во ставот 1 зборовите: „до 20 сеп-
тември 2013 година“ се заменуваат со зборовите: „до 
20 октомври 2013 година“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-7524/1 Заменикот на претседателот
10 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

3367.
О Б Ј А В А

Договорот за воена финансиска соработка помеѓу 
Владата на Република Македонија и Владата на Репуб-
лика Турција и Протоколот за спроведување на финан-
сиска поддршка помеѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Турција, склучени во Ан-
кара на 19 декември 2011 година, ратификувани од Соб-
ранието на Република Македонија со Закон за ратифи-
кација на Договорот и Протоколот („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 170/2012), влезени се во 
сила на 25 јануари 2013 година.

Со оваа Објава се врши замена на Објавата за влегу-
вање во сила на Договорот за воена финансиска сора-
ботка помеѓу Владата на Република Македонија и Вла-
дата на Република Турција и Протоколот за спроведува-
ње на финансиска поддршка помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Владата на Република Турција, обја-
вена во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/2013.

                                    
3 октомври 2013 година                        Министер,

      Скопје                                 Никола Попоски, с.р.
__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3368.
Врз основа на член 190 став 4 точка а од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011 и 13/2013) и врз основа на член 38 став 4 од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 12/2009, 67/2010 и 
24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на ден 1.10.2013 
година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-

ТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАР-
НА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на 

субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010, 
147/2011 и 101/2013) се додава нов член 9 кој гласи:

„Член 9



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 3

Депозитарните банки должни се да извршат избор 
на субдепозитарна банка или специјализирана депози-
тарна институција согласно критериумите од член 3 
став 1 и член 4 од овој Правилник, најдоцна до 1.4.2014 
година.“

Член 2
Овој Правилник е од времен карактер и е со важ-

ност најмногу до 90 дена.

Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1673/1 Комисија за хартии од вредност
1 октомври 2013 година на Република Македонија

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

__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

3369.
Врз основа на член 85 од Законот за катастар на нед-

вижности („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ И ПЛАНОВИ НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на обрабо-

тката, обликувањето и визуелизацијата на податоците 
на катастарските планови и на плановите на инфрастру-
ктурните објекти и формата и содржината на потврдата 
за дигитална површина.

Дефиниции

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следновo значење:
1. „Катастарски план“ е визуелен графички при-

каз на хоризонталната претстава на недвижностите во 
единствениот државен референтен систем и државната 
картографска проекција.

2. „План на инфраструктурни објекти“ е визуе-
лен графички приказ на хоризонталната и вертикалната 
претстава на инфраструктурните објекти во единствени-
от државен референтен систем и државната картограф-
ска проекција.

3. „Форма на катастарски план“ е медиум на кој 
се изработува катастарскиот план и таа може да биде 
аналогна и/или дигитална.

4. „Аналоген катастарски план“ е организација на 
просторни податоци со графичка конструкција и симбо-
ли за пренос на својствата на недвижностите кои се пред-
мет на премерот, прикажани на аналогни медиуми.   

5. „Номенклатура на аналогниот катастарски 
план“ е единствен број во рамките на државниот коор-
динатен систем условен од размерот во кој се изработу-
ва аналогниот катастарски план. 

6. „Дигитален катастарски план“ е организација 
на просторни податоци со графичка конструкција и 
симболи за пренос на својствата на недвижностите кои 
се предмет на премерот, прикажани во дигитален фор-
мат. 

7. „Дигитален план на инфраструктурни обје-
кти“ е организација на просторни податоци со графич-
ка конструкција и симболи за пренос на својствата на 
инфраструктурните објекти кои се предмет на преме-
рот, прикажани во дигитален формат.

8. „Дигитален катастарски план со растерски 
формат на записи“  е конвертиран или скениран анало-
ген катастарски план, чија елементарна форма на запи-
си е келија која е функционално и просторно позицио-
нирана според резолуцијата на скенирање и според 
трансформацијата.

9. „Скенирање“ е процес на конверзија од анало-
ген во дигитален  документ.

10. „Дигитален катастарски план со векторски 
формат на записи“ е векторска конструкција на еле-
ментарни геометриски форми и нивна заемна поврза-
ност добиена по пат на векторизација.    

11. „Векторизација“ е постапка во која преку кори-
стење на софтверски апликации се одредуваат вектори-
те на деталните точки и се изготвуваат дигитални ката-
старски планови со векторски формат на записи.

12. „Методологија за одржување на аналогни ка-
тастарски планови“ е дефиниран сет на пристапи и ре-
сурси за вршење промени на катастарскиот план.     

13. „Дигитален формат на записи“ е уреден сет на 
единечни форми и правила за запишување на дигита-
лен документ.

14. „Скениран документ“ е растерска слика офор-
мена преку матрица од правилни геометриски елемен-
ти, односно пиксели.

15. „Пиксел“ е најмал дискретен елемент на диги-
талната слика, односно елементарна форма со која се 
дефинира резолуцијата и претставува носечки елемент 
на карактеристиките на дигиталниот документ. 

16. „Резолуција на скенирање“ е најмала вредност 
на пикселот со која се конструира геометриска форма 
на дигитален катастарски план со растерски формат на 
записи и се изразува со број на точки на 2,54 см.

17. „Методологија за одржување на дигитален ка-
тастарски план“ е збир на постапки со кои се одржува 
содржината на дигиталниот катастарски план со вектор-
ски формат на записи.

18. „Просторен податок“ се координати на детал-
ни точки што ја дефинираат недвижноста во рамките 
на единствениот државен референтен систем и држав-
ната картографска проекција.

19. „Описен податок“ е податок со кој се врши опи-
шување на својствата и карактеристиките на недвижно-
стите (катастарска култура и класа на земјиштето, вика-
но место, број на зграда или посебен, односно заеднич-
ки дел од зграда и друг објект, влез, кат, површина, во-
лумен, идентификатор и тип на инфраструктурните об-
јекти, должина/висина, вредност и друго), на правата 
на недвижностите и на носителите на правата на нед-
вижностите, кој описен податок се запишува во форма 
на број или текстуален запис.

20. „Катастарска парцела“ е основна катастарска 
единица која е дел од  земјиштето не помалa од 1 м2, 
дефиниранa со граници, што се наоѓа во една катастар-
ска општина и му/им припаѓа на определен/и носител/и 
на право на сопственост.
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21. „Инфраструктурен објект“ е објект од областа 
на сообраќајот (копнен, воден и воздушен сообраќај), 
подземна или надземна инсталација (вод) и електрон-
ски комуникациски мрежи и средства, со сите нивни 
придружни инсталации.

22. „Државен референтен систем“ е координатен 
систем кој го сочинуваат збир на нумерички константи 
неопходни за да се дефинира положбата и другите 
својства на геодетските точки и објекти на територија-
та на Република Македонија.

23. „Геореференцирање“ е методологија за позици-
онирање на  дигитален документ/слика во дигитален 
план, во рамките на референтните компоненти на ана-
логниот катастарски план. 

24. „Метаподатоци“ се податоци коишто ги опишу-
ваат просторните и описните податоци.

25. „Квалитет на податок“ е детерминирана кате-
горија опишана преку точноста, прецизноста, веродо-
стојноста и потполноста.

26. „Дигитален топографски клуч“ е збир на сим-
боли и правила за нивно прикажување на дигиталниот 
катастарски план. 

27. „Архивски оригинал“ е оригинал од катастар-
скиот план со состојба на податоците по завршеното си-
стематско запишување на правата на недвижностите.

28. „Работен оригинал“ е верна копија на архивски-
от оригинал на катастарскиот план добиена по пат на ре-
продукција, на која се нанесуваат сите промени настана-
ти во одржување на катастарот на недвижности.

29. „Геодетски план“ е евиденција на просторните 
податоци во форма на графички приказ на хоризонтал-
ната и вертикалната претстава на теренот во државна 
проекција.

30. „Изохипса“ е линија која поврзува точки со 
иста надморска височина.

31. „Еквидистанција“ е висинското растојание по-
меѓу две соседни изохипси.

32. „Кота“ е точка на геодетскиот план со точно 
одредена и испишана апсолутна надморска височина.

33. „Дигитален модел на висини (ДМВ)“ е систем 
од висини во форма на правилно распоредени точки, 
односно во форма на правоаголен растер кој ја покрива 
површината на теренот.  

34. „Дигитален модел на терен (ДМТ)“ е систем 
од висински точки каде што покрај податоците од диги-
талниот модел на висини се содржани и податоците за 
структурните линии и карактеристичните точки на тере-
нот. 

Поделба на плановите

Член 3
Според содржината и начинот на прикажување на 

просторните податоци, плановите се делат на:
- катастарски планови на кои податоците се прика-

жани рамнински со две димензии (дводимензионални);
- планови на инфраструктурни објекти на кои пода-

тоците се прикажани просторно со три димензии (три-
димензионални);

- геодетски планови на кои податоците се прикажа-
ни просторно со три димензии (тридимензионални).

II. РЕФЕРЕНТНИ КОМПОНЕНТИ НА КАТАСТАР-
СКИТЕ ПЛАНОВИ И НА ПЛАНОВИТЕ НА ИНФ-

РАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Референтни компоненти

Член 4
(1) Референтни компоненти на катастарскиот план 

и планот на инфраструктурни објекти се:
- државна проекција;
- размер;
- номенклатура; 
- точност. 
(2) Параметрите на државната проекција од став 

(1), алинеја 1 на овој член се:
- референтен систем: државен координатен систем;
- референтен елипсоид: Bessel 1841;
- голема полуоска (а): 6377397.155 м;
- сплоснатост (1/f): 299.1528128156;
- картографска проекција: Gauss Krüger;
- зона на пресликување: 7;
- почетен меридијан: Гринич;
- средишен меридијан: 21º 00´ 00" ;
- почетен напоредник: Екватор;
- линеарна деформација покрај средишниот мериди-

јан: 0.9999;
- вредност на Y покрај средишниот меридијан: 500 

000 м;
- вредност на X покрај почетниот напоредник: 0 м;
- единечна мерка: метар;
- хоризонтален датум: Hermans Kögell;
- вертикален датум: средно морско ниво, мареограф 

во Трст.
(3) Со размерот од став (1), алинеја 2 на овој член 

се обезбедуваат релативните односи на недвижностите 
претставени на катастарските планови и плановите на 
инфраструктурните објекти. 

(4) Номенклатура на катастарски план од став (1), 
алинеја 3 на овој член е единствен број во рамките на 
државниот координатен систем условен од размерот во 
кој се изработува катастарскиот план.

(5) Точност од став (1), алинеја 4 на овој член е моќ 
за единечниот податок од планот.

Еднозначност на референтни компненти

Член 5
(1) Референтните компоненти се еднозначно дефи-

нирани и одржувани на целиот опфат на планот со што 
се обезбедува компатибилност, единственост и повтор-
ливост во изработката и одржувањето на катастарските 
планови и плановите на инфраструктурните објекти.

(2) Референтните компоненти не се условени од ка-
тегоризацијата на плановите од став (1). 

Заземање на референтните компоненти кај 
аналогните катастарски планови

 
Член 6

Референтните компоненти кај аналогните катастар-
ски планови (во понатамошниот текст: АКП) се зазема-
ат преку координатната мрежа и нејзиниот координа-
тен почеток. 
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Заземање на референтните компоненти кај дигитал-
ните катастарски планови и плановите на инфра-

структурни објекти

Член 7
(1) Заземањето на референтните компоненти кај ди-

гиталните катастарски планови (во понатамошниот 
текст: ДКП) во растерски и векторски формат е поддр-
жано со посебен интерактивен модул, како дел од  соф-
тверската платформа за администрирање со ДКП.

 (2) Заземањето на референтните компоненти кај ди-
гиталните планови на инфарструктурни објекти е поддр-
жано со посебен интерактивен модул, како дел од соф-
тверската платформа за администрирање со плановите.

(3) Модулот од став (1) на овој член, во целост ја ос-
пособува параметарската внатрешност за референтните 
компоненти и можноста за конверзија кон сетот на пуб-
лицирани и стандардизирани референтни компоненти.

Интеграција на ДКП со растерски и векторски 
формат на записи

Член 8
Во процесирањето, интеграцијата на ДКП во растер-

ски и векторски формат на записи се обезбедува хиерар-
хиски по принципот на повикување и транспарентно 
преклопување.

III. ВИДОВИ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

Поделба на катастарските планови

Член 9
(1) Според носечките медиуми и организацијата на 

податоците, катастарските планови се класифицираат 
како аналогни и дигитални.

(2) Според формата на записот, дигиталните ката-
старски планови од став (1) на овој член се класифици-
раат како растерски и векторски.

Основни елементи на катастарските 
планови

Член 10
 Основните елементи на катастарските планови пре-

ку кои се дефинираат недвижностите се:
- точка;
- линија;
- површина/фигура;
- симбол;
- текст. 

Дефинирање на недвижноста на 
катастарскиот план

Член 11
Недвижноста како единица на катастарскиот план 

се дефинира преку следните компоненти:
- просторна 2д, која е изразена преку геометрија и 

топологија; 
- описна/атрибутна, која е условена од категоризаци-

јата;
- точност (моќ на единичен податок); 
- временски детерминиран податок. 

III.1. Аналогни катастарски планови

Подрачје и размер

Член 12
(1) АКП се изготвуваат за подрачје на една катастар-

ска општина. 
(2) Во случај кога делови од  катастарската општи-

на се организирани во различни размери, за секој раз-
мер се изготвуваат посебни катастарски планови. 

Архивски и работни оригинали на АКП

Член 13
(1) Архивските  оригинали  на  АКП  ги  содржат  

податоците  за недвижностите по извршениот премер и 
промените настанати при систематското запишување 
на правата на недвижностите. 

(2) На работните оригинали на АКП се нанесуваат 
промените настанати при одржувањето на катастарот 
на недвижностите.

Содржина на АКП

Член 14
АКП содржат податоци за:
- номенклатура;
- граница на катастарска општина; 
- геодетска основа; 
- катастарска парцела; 
- згради и други објекти;
- текстуален запис; и 
- симболи.

Прибирање на податоците за АКП

Член 15
Просторните и описните податоци за недвижности-

те кои се содржани на АКП се прибираат на начин про-
пишан со Правилникот за премер на недвижности.

Методологија на изработка и одржување на АКП

Член 16
Методологијата на изработка и одржување на АКП 

е прикажана во следната табела: 
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Точност на содржината на АКП

Член 17
Положбената точност на податоците за деталните 

точки од катастарските планови не треба да го надмине 
дозволеното отстапување од 0.20 мм * Рк, каде Рк е 
именител на размерот на АКП.

Избор на методологија за картирање

Член 18
(1) Со примената на класичните и современите гео-

детски методологии на прибирање податоци се обезбе-
дува целосност и конструктивна сигурност на недвиж-
ностите, со положбена точност на содржината која е ус-
ловена од размерот во кој се изработува АКП.

(2) Изборот на методологијата за картирање на про-
мените треба да биде во согласност со положбената точ-
ност на содржината организирана на АКП.

Начин на вршење промени во содржината на АКП 
во одржување на катастарот на недвижности

Член 19
Промените на содржината на АКП во одржување на 

катастарот на недвижностите се вршат согласно со при-
менетата методологија за прибирање податоци и карти-
рање со примена на координатограф.

Промени на АКП

Член 20
На АКП со црвена боја се вршат  промени на:
- просторните податоци за катастарските парцели, 

зградите и другите објекти;
- описните податоци за катастарските парцели, згра-

дите и другите објекти; 
-  симболите од топографскиот клуч.

Точност на промените на АКП

Член 21
Промените на податоците од член 19, алинеја 1 на 

овој правилник се вршат со точност пропишана во член 
17 на овој правилник.

III.2.  Дигитални катастарски планови

Форма на ДКП

Член 22
(1) Дигиталните катастарски планови можат да се 

изработуваат како дигитален катастарски план во рас-
терска форма (во понатамошниот текст ДКПР) и диги-
тален катастарски план во  векторска форма (во поната-
мошниот текст ДКПВ). 

(2) За плановите од став (1) на овој член се израбо-
туваат и метаподатоци во XML формат, при што но-
менклатурата на планот може да се земе како име на да-
тотеката.

III.2.1.  ДКП во растерска форма-ДКПР

Скенирање и геореференцирање на АКП

Член 23
 Со постапка на скенирање и геореференцирање на 

АКП се добива ДКПР.

Формат на запис на ДКПР

Член 24
(1) Единица на ДКПР е пикселот преку чија големи-

на и позиција се контролира и се пренесува точноста на 
елементарните геометриски форми на планот во целина.

(2) Стандарден растерски формат на запис на ДКПР 
е датотека со CIT формат со недеградирачка растерска 
компресија. 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, ДКПР мо-
жат да бидат и во датотеки со HMR, TIFF-TFW, JPG-
JGW формати.

Пресликување на АКП во ДКПР

Член 25
Содржината на ДКПР, пренесена преку пикселите 

како нивна конструктивна целина, претставува 1:1 прес-
ликување на содржината од АКП.

Референтни компоненти 
на ДКПР

Член 26
Референтните компоненти од член 4 на овој правил-

ник на ДКПР се реализираат во процесот на георефе-
ренцирање.

Скенирање на АКП

Член 27
(1) Скенирањето на АКП се врши со скенери А0 

формат, чија резолуција на скенирање е во опсег од 25 
до 800 dpi и повеќе.

(2) Скенерите од став (1) на овој член можат да би-
дат рамни или ротациони и треба да имаат сертификат 
со податоци од извршеното калибрирање, односно ате-
стирање.

(3) Форматот на записот на скенираниот АКП го 
одредува Агенцијата за катастар на недвижности (во по-
натамошниот текст: АКН), во согласност со член 24 на 
овој правилник.

(4) За извршеното скенирање на катастарските пла-
нови се води евиденција во која се содржани податоци 
за: катастарска општина, номенклатура на планот, раз-
мер, година на снимање, датум на скенирање и име на 
лицето кое го извршило скенирањето. 

Резолуција на скенирање 
на АКП

Член 28
Резолуцијата на скенирање на АКП изнесува 400 

dpi или повеќе.

Геореференцирање на скенирани 
АКП

Член 29
(1) Геореференцирањето на скенирани АКП од сли-

ковниот во теоретскиот модел на АКП се врши со точ-
ките од дециметарската мрежа на АКП.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во постапка-
та на геореференцирање, во трансформацијата можат да 
се вклучат и точки со познати теоретски координати.
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Алгоритам за геореференцирање 
на АКП

Член 30
(1) Геореференцирање на АКП се врши врз основа 

на параметри кои се одредуваат алгоритамски, со при-
мена на афина и/или хелмертова трансформација, а врз 
основа на сликовните и теоретските координати на точ-
ките од член 29 на овој правилник. 

(2) Во почетната фаза од геореференцирањето, рас-
поредот и бројот на точките треба да биде идентичен 
со точките на дециметарската мрежа на АКП.

(3) Постапката на геореференцирањето е итератив-
на и се врши сè додека секоја од точките, врз основа на 
кои се врши геореференцирањето, поединечно не отста-
пува повеќе од  0.20 мм * Рк, каде што Рк е именител 
на размерот на катастарскиот план.

(4) Во постапката од став (3) на овој член, за точки-
те за кои е утврдено отстапување поголемо од отстапу-
вањето од став (3) на овој член, повторно се отчитуваат 
координати и се врши геореференцирање. Доколку и 
по повторената постапка, отстапувањата на точките се 
поголеми од утврденото отстапување, тие се отстрану-
ваат од процесот на геореференцирање. 

Средна квадратна грешка 
на геореференцирање

Член 31
Средната квадратна грешка на геореференцирање 

по отстранувањето на грубите грешки и отстранување-
то на систематските грешки на ДКПР, треба да биде по-
мала од 0.20 мм * Рк, каде што Рк е именител на разме-
рот на катастарскиот план.

Регистар на геореференцирани 
ДКПР

Член 32
(1) За извршеното геореференцирање се води реги-

стар на геореференцирани ДКПР, во кој се содржани 
податоци за: реден број, номенклатура на АКП, ката-
старска општина, размер, година на снимање, датум на 
скенирање и геореференцирање, име на геодетското 
стручно лице кое го извршило геореференцирањето и 
забелешка (резолуција на скенирање).

(2) Формата и содржината на регистарот од став (1) 
на овој член се дадени во прилог број 1, кој е составен 
дел на овој правилник.

(3) За секој геореференциран ДКПР автоматски се 
генерираат и податоци за применет алгоритам за георе-
ференцирање, референтна датотека со коефициенти на 
избраната  трансформација, средна квадратна вредност, 
теоретски координати на точките, отчитани сликовни 
координати на точките и поединечни поправки за секо-
ја точка. 

Датотеки за чување 
на ДКПР

Член 33
(1) Податоците од скенирањето на катастарскиот 

план се чуваат во датотека чиј формат на запис е во 
согласност со член 24, ставови (2) и (3)  од овој пра-
вилник.  

(2) Името на датотеката од став (1) на овој член е 
идентично со номенклатурата на катастарскиот 
план.

(3) Датотеката од став (1) на овој член се чува во 
АКН, а копија од датотеката се доставува до организа-
циските единици на АКН во чија надлежност е одржу-
вањето на катастарот на недвижности.

Промена на содржината 
на ДКПР

Член 34
(1) Промена на содржината на ДКПР се врши ве-

кторски, а промена на формата и записите во кои е фор-
миран ДКПР не се врши.

(2) Заради следење на промените на ДКПР, за секо-
ја промена се формира датум на нанесување на проме-
ната, кој е дел од структурата на метаподатоците. 

Промена на геометрија

Член 35
Секоја промена на геометриската форма треба да би-

де во рамките на дозволеното отстапување од член 17 
на овој правилник.

III.2.2. Изработка на дигитални катастарски 
планови во векторска форма

Начин на изработка на ДКПВ

Член 36
(1) ДКПВ можат да се изработуваат на посреден и 

непосреден начин.
(2) Посредниот начин на изработка на ДКПВ е по 

пат на  векторизација на ДКПР.
(3) Непосредниот начин на изработка на ДКПВ е по 

пат на стереореституција во векторска форма, односно 
по пат на теренски мерења. 

(4) Во рамките на катастарската општина се израбо-
тува еден ДКПВ во векторски формат. Кога ДКПВ е со-
ставен од делови на катастарската општина изготвени 
во различни размери, тогаш нивните граници се иден-
тични.

Хардверска и софтверска платформа при изработка 
на ДКПВ

Член 37
(1) Формирањето на векторски податоци за недвиж-

ностите е поддржано со софтверски и хардверски пла-
тформи и модули. 

(2) Софтверските платформи го поддржуваат алго-
ритамски и процесно картирањето, векторизацијата, об-
ликувањето и организацијата на геометриските и атри-
бутните податоци за недвижностите.

(3) Видот на софтверската платформа, обликот и ор-
ганизацијата на податоците ги определува АКН.

Содржина и организација на податоците 
од ДКПВ

Член 38
(1) ДКПВ е организиран и обликуван на начин со 

кој еднозначно се дефинирани просторните и описните 
податоци за недвижностите и симболите од топограф-
скиот клуч. 

(2) Податоците од став (1) на овој член на ДКПВ се 
организирани по слоеви кои имаат свој број и содржи-
на, и тоа:
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 (3) Податоците од став (2) на овој член се структу-
рирани на начин кој овозможува целосно и непречено 
пренесување на ДКПВ во Гeoдетско-катастарскиот ин-
формациски систем во електронска форма (во поната-
мошниот текст ГКИС).

(4) Податоците се организирани според принципите 
на релациска база на податоци со целосна контрола на 
записот, заштитата, пристапот и дистрибуцијата на по-
датоците и информациите. 

(5) Недвижностите кои се содржани на ДКПВ има-
ат единствен идентификатор во рамките на ГКИС.

Формат на ДКПВ

Член 39
(1) Основни единици за организација и администри-

рање со содржината на ДКПВ се основните геометри-
ски форми (точка, линија и полигон), како и описните 
податоци за недвижностите.

(2) Основните геометриски форми можат да се орга-
низираат како геометриски фигури по CAD принципи 
и/или во база на податоци со алгоритамски изградени 
тополошки структури.

(3) Базата од став (2) на овој член ги поддржува ор-
ганизацијата и администрирањето на сите форми од 
став (1) на овој член.

(4) Векторскиот формат во кој се организирани по-
датоците за запишување на содржината во базата од 
став (2) на овој член е SHP формат, а за организацијата 
на геометриските фигури по CAD принципи е DGN 
или DXF формат.

Датотеки за чување на ДКПВ

Член 40
(1) Податоците од ДКПВ се чуваат во датотека, во 

формат на запис определен од АКН.
(2) Името на датотеката од став (1) на овој член е 

идентично со името на катастарската општина и со раз-
мерот во кој се изработува ДКПВ. 

III.2.2.1. Посреден начин на  изработка на ДКПВ

Векторизација на ДКПР

Член 41
(1) Векторизацијатата на ДКПР се врши со примена 

на апликативни софтвери по извршеното геореференци-
рање, при што се задржуваат содржината, обликот, ди-
мензиите, последователноста и релативноста на подато-
ците од АКП и на посреден начин се овозможува изра-
ботка на ДКПВ. 

(2) ДКПВ на посреден начин се добива со векториза-
ција на содржината на секој ДКПР, во рамките на еден 
размер и една катастарска општина.

(3) Податоците од извршената векторизација од 
став (1) на овој член се групираат во една датотека со 
екстензија dgn, која се именува според името на ката-
старската општина и според размерот во кој се израбо-
тени катастарските планови. 

(4) Границите на ДКПВ во една катастарска општи-
на во поситниот размер се преземаат од покрупниот 
размер, со што се овозможува добивање на идентични 
граници/точки за различните размери  во рамките на ка-
тастарската општина.

(5) Границите на ДКПВ за една катастарска оп-
штина се преземаат од соседната веќе дигитализира-
на катастарска општина, со што се овозможува доби-
вање на идентични граници/точки за катастарските 
општини. 

Предмет на векторизација

Член 42
Предмет на векторизација е содржината на ДКПР, и 

тоа: границите на катастарската парцела, бројот на ката-
старската парцела, катастарската култура, основата на 
зградите, намената и бројот на зградите, куќниот број, 
текстуалните записи и топографските знаци.

Основи за векторизација на ДКПР

Член 43
(1) Основа за векторизација се архивските оригина-

ли на ДКПР.
(2) Векторизираните архивски оригинали на ДКПР 

се надополнуваат со податоци од работните оригинали 
на ДКПР, службената архива, а во случаите кога недо-
стасуваат податоци од работните оригинали на ката-
старските планови, се вршат теренски мерења.

III.2.2.2. Непосреден начин на  изработка 
на ДКПВ

Член 44
(1) ДКПВ на непосреден начин се добива со карти-

рање на податоците кои се димензионирани преку те-
ренски геодетски методологии за прибирање геометри-
ски дефинирани податоци со структура, директно кар-
тирани на ДКПВ или по пат на прибирање векторски 
податоци за недвижностите од фотограметриските ма-
теријали.

(2) Елементи од член 10 на овој правилник, кои се 
однесуваат на податоците од став (1) од овој член тре-
ба да бидат прибрани на начин пропишан со Правилни-
кот за премер на недвижности.

(3) Димензиите на основните елементи од став (2) 
на овој член се прикажуваат во рамките на референтни-
те компоненти на ДКПВ.
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III.2.3. Нумерирање на катастарските парцели 
и испишување на броевите и симболите

Нумерирање на катастарските парцели

Член 45
(1) Секоја катастарска парцела се нумерира со 

единствен број во рамките на една катастарска општи-
на, почнувајќи од реден број 1. 

(2) Заедничките објекти (реки, патишта, пруги и 
слично), кои во исто време се и граници на ката-
старските општини се нумерираат посебно во рам-
ките на секоја катастарска општина, по претходно 
извршена делба на парцелата помеѓу двете катастар-
ски општини.

(3) Доколку ДКПВ за една катастарска општина 
се изготвува во повеќе размери, нумерирањето на ка-
тастарските парцели се врши на начин што најна-
пред се нумерираат парцелите на ДКПВ во поситни-
от размер, а потоа редоследно се нумерираат и ката-
старските парцели на ДКПВ кој е изготвен во покру-
пен размер.

(4) Нумерирањето на катастарските парцели при 
одржување на ДКПВ се врши на начин што при делба 
на парцелата, бројот на парцелата се зема за основен, а 
за подброј се земаат редните броеви од 1 до N.

(5) Бројот на катастарската парцела од ставовите (1) 
и (4) на овој член е составен дел на единствениот иден-
тификатор во рамките на ГКИС.

Испишување на броевите и симболите на 
катастарските парцели на ДКПВ

Член 46
 (1) Бројот на катастарската парцела на ДКПВ се ис-

пишува приближно во средината на парцелата, соглас-
но со правилата кои се дефинирани во дигиталниот то-
пографски клуч.

(2) Непосредно до бројот на катастарската парцела, 
на ДКПВ се  внесува топографски знак за начинот на 
користење на земјиштето и се испишува катастарската 
класа на земјиштето, во согласност со дигиталниот то-
пографски клуч. 

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член 
се внесуваат во датотеката на ДКПВ, во согласност со 
член 38, став (2) на овој правилник.

(4) Катастарските парцели кои имаат мала површи-
на, на која не е можно да се прикажат топографските 
симболи, броеви и букви во согласност со дигиталниот 
топографски клуч, се прикажуваат во намалена димен-
зија. 

(5) Формата и содржината на дигиталниот топограф-
ски клуч се дадени во прилог број 2, кој е составен дел 
на овој правилник.

Нумерирање и испишување на броеви и симболи на 
згради

Член 47
(1) Нумерирањето на зградите и објектите кои се на-

оѓаат во рамките на катастарската парцела се врши на 
следниот начин:

- почнувајки од број 1 па редоследно се нумерираат 
зградите за живеење, потоа се нумерираат другите по-
мошни згради (летна кујна, шупа, гаража, плевна и дру-
ги), на крајот се нумерираат другите објекти;

- за згради во кои се вршат стопански дејности, пр-
во се нумерираат административните згради, а потоа 
зградите во кои се врши производство, магацини, сило-
си, гаражи и друго.

(2) Во случај кога целата катастарска парцела во 
исто време претставува и објект (парк, сепарација, бе-
тонска база и слично) со отворена површина, на која 
парцела се изградени згради и други објекти, тогаш нај-
напред се нумерира објектот-парцела како објект со ре-
ден број 1, а потоа редоследно се нумерираат другите 
згради/објекти на парцелата. 

(3) Бројот на зградата/другите објекти од став (1) и 
(2) на овој член се испишува на катастарскиот план вна-
тре во делот од зградата/објектот, согласно со член 38, 
став (2) на овој правилник, а покрај зградите се испишу-
ва и куќниот број. За намената на зградата/друг објект 
се става соодветен симбол од топографскиот клуч.

III.2.4. Контрола на квалитет

Предмет на контрола на квалитетот

Член 48
Со контролата на квалитетот се контролираат 

ДКПР и ДКПВ.

Контрола на квалитетот на ДКПР

Член 49
При контролата на квалитетот на ДКПР се контро-

лира:
- местоположбата на ДКПР по теоретските коорди-

нати;
- видливоста на растерот;
- координатната мрежа (дециметарски крстови); и 
- точноста на извршеното геореференцирање.
             

Контрола на квалитетот 
на ДКПВ

Член 50
(1) При контролата на квалитетот на ДКПВ се кон-

тролира векторизирањето на архивските оригинали.
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(2) Со контролата на векторизирањето на архивски-
те оригинали се утврдува дали исцртаната дигитална 
содржина одговара на содржината на аналогниот ар-
хивски оригинал на катастарскиот план, на начин со 
кој се контролираат геометриските форми, тематската 
содржина на катастарскиот план и тополошката конзи-
стентност на податоците на катастарскиот план.

Контрола на геометриски форми 
на ДКПВ

Член 51
(1) Со контролата на геометриските форми на 

ДКПВ се утврдува и се верифицира позицијата на гео-
метриските форми на недвижностите, и тоа:

- испуштени вертекси на граничните линии на нед-
вижноста;

- дислокација на нод;
- дислокација на вертекс; и 
- дислоцирана недвижност.
(2) Контролата од став (1) на овој член се врши со 

визуелно споредување на геометриските форми за иден-
тичните недвижности.

(3) Испуштените детални точки (нодови и вертекси) 
се надополнуваат со нови кои мора да припаднат на со-
одветната страна од геометриската форма. 

(4) Корекцијата на дислоцираните точки од став (3) 
нa овој член се врши со поентирање на дислокациите и 
соодветните локации од изворот за векторизација. 

(5) Утврдената дислокација на недвижноста се кори-
гира со повторна векторизација или со транслација на 
веќе векторизираната, сè до нејзиното целосно поклопу-
вање со соодветната недвижност од изворот за вектори-
зација.

Контрола на тематската содржина  
на ДКПВ

Член 52
(1) Предмет на контрола на тематската содржина на 

ДКПВ се описните податоци за недвижностите, и тоа: 
број на парцела и зграда/друг објект, име на улица, ви-
кано место, куќен број на зграда, тематски нивоа прет-
ставени на изворот за векторизација и топографски зна-
ци. 

(2) Со контролата од став (1) на овој член се утврду-
ва и се верифицира состојбата на тематската содржина 
и соодветната припадност, согласно со член 38, став (2) 
на овој правилник. 

(3) Контролата се врши врз основа на визуелно спо-
редување на тематската содржина од изворот за векто-
ризација, со регистрираната тематска содржина во стру-
ктурата на податоците на ДКПВ.

 (4) Утврдените разлики при контролата од став(3) 
на овој член се коригираат со додавање на нови тексту-
ални содржини и/или со исправка на постојната содр-
жина.

Контрола на тополошка конзистентност 

на ДКПВ

Член 53
(1) Со контрола на тополошката конзистентност на 

ДКПВ се обезбедува надворешна и внатрешна стабил-
ност, континуитет и надоврзаност на геометриските 
форми.

(2) Со цел да се обезбеди тополошката конзистент-
ност од став (1) од овој член се утврдуваат и се отстра-
нуваат недостатоците на ДКПВ, и тоа: 

1. Од аспект на точка:
- појава на повеќе координати и/или една локација 

за една иста точка; 
- нод (точка која треба да биде дефинирана како ед-

на, но е дефинирана со повеќе). 
2. Од аспект на линија:
- дупли линии;
- лошо креирани пресеци;
- вишок на линии со многу мала должина;
- неспоени линии; 
- линии кои продолжуваат надвор од пресекот.
3. Од аспект на полигон:
- пукнатина и преклопување на полигонот помеѓу 

два сегменти и/или отвореност на полигон; 
- мултиполигони на полигон во повеќе референтни 

точки.

Записник од извршена контрола 
на ДКПВ

Член 54
(1) По извршената контрола од членовите 50, 51, 52 

и 53 на овој правилник се составува записник.
(2) Во записникот од став (1) на овој член се внесу-

ваат податоци за:
- ДКПВ кој е предмет на контрола; 
- белешки од контролата; 
- лице кое ја вршело контролата; и  
- дејствa кои биле преземени при контролата. 

Споредување на описните податоци од ДКПВ со 
податоците од електронската база на податоци

Член 55
(1) Податоците од ДКПВ со софтверска платформа 

се споредуваат со описните податоци за недвижности-
те од електронската база на податоци.

(2) За извршеното споредување од став (1) на овој 
член се генерира извештај за извршеното споредување.

(3) Формата и содржината на извештајот од став (2) 
на овој член се дадени во прилог број 3, кој е составен 
дел на овој правилник.

Надополнување на ДКПВ
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Член 56
Врз основа на извештајот од член 55 став (2) на овој 

правилник, ДКПВ се надополнува со податоци од ра-
ботните оригинали на ДКПP, службената архива, пода-
тоци од теренското мерење и од записникот за утврде-
ната фактичка состојба од член 60, став 7 на овој пра-
вилник и се врши отстранување на утврдените разлики.

Пресметување површини

Член 57
(1) Површината на катастарската парцела на ДКПВ 

се пресметува алгоритамски по формирањето на топо-
лошката структура за недвижноста, врз основа на коор-
динатите на деталните точки. 

(2) Тополошката структура за катастарската парце-
ла е полигон со координати на точките од полигонот.

(3) Координатите на точките од полигонот се едноз-
начни и тие се прогласуваат како конечни.

(4) Стабилноста на површината е во директна коре-
лација со податоците со кои е формирана тополошката 
структура.

Дозволена разлика во површините 
при дигитализација

Член 58
Дозволената разлика помеѓу површината на ката-

старската парцела која произлегува од ДКПВ и површи-
ната на истата катастарска парцела запишана во еле-
ктронската база, се пресметува по формулата: ∆P= 
0.0007*M* √P (каде M е модул на размерот на ДКП, а Р 
е површината на парцелата).

Разлики во површини кои се во граница 
на дозволено отстапување

Член 59
За катастарските парцели кај кои утврдените разли-

ки на површините се во рамките на дозволеното отста-
пување од член 58 на овој правилник, по службена 
должност се презема површината добиена од тополо-
шката структура на катастарската парцела на ДКПВ. 

Разлики во површини кои се надвор од дозволеното 
отстапување

Член 60
  (1) За катастарските парцели за кои ќе се утврдат 

разлики во површините кои се надвор од дозволеното 
отстапување од член 58 на овој правилник, се врши 
увид во службената евиденција со цел да се утврдат 
причините за разликите. 

(2) Доколку со увид во службената евиденција се 
утврди дека причината за разликата во површините е 
погрешно картирање на податоците на катастарскиот 
план при одржување на катастарот на недвижности, 
се врши исправка на картираната содржина во 
ДКПВ.

(3) Доколку со увидот во службената евиденција се 
утврди дека причината за разликата во површините е 
резултат на погрешно пресметување на површината на 
катастарските парцели, се врши исправка во катастар-
скиот операт со преземање на површината добиена од 
ДКПВ. 

(4) Кога ќе се утврди дека нема доволно податоци 
за да се дигитализираат границите на некои од катастар-
ските парцели или не постојат податоци во службената 
евиденција за да се утврди причината за разликата во 
површините, се врши увид на самото место и утврдува-
ње на фактичката состојба. 

(5) Доколку со увидот на самото место се утврди де-
ка површините на деловите на физички поделената ка-
тастарска парцела кои не се исцртани на ДКПВ, одгова-
раат со податоците содржани во катастарскиот операт, 
во тој случај фактичката состојба се исцртува на 
ДКПВ. 

(6) Доколку со увидот на самото место се утврди де-
ка површините на деловите на физички поделената ка-
тастарска парцела исцртани на ДКПВ не одговараат со 
површините од катастарскиот операт, а одговараат со 
фактичката состојба, се прифаќа површината од ДКПВ, 
во рамките на граничните линии на векторизираната ка-
тастарска парцела. 

(7) За извршениот увид на самото место и утврдена-
та фактичка состојба, стручно лице од геодетска насока 
од АКН составува записник на самото место.

(8) Формата и содржината на записникот од став (7) 
на овој член се дадени во прилог број 4, кој е составен 
дел на овој правилник.

Потврда за дигитална површина

Член 61
(1) Кога при дигитализација на катастарските плано-

ви се утврдат разлики во површината на катастарските 
парцели од ДКПВ со површината од катастарскиот опе-
рат, а разликите се поголеми од дозволените отстапува-
ња од член 58 на овој правилник, АКН по службена 
должност донесува потврда за дигитална површина.

(2) Потврдата од став (1) на овој член се доставува 
до лицето запишано како носител на правото на ката-
старската парцела.

(3) Формата и содржината на потврдата од став (1) 
на овој член се дадени во прилог број 5, кој е составен 
дел на овој правилник.

Процес на интеграција
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Член 62
(1) Податоците од ДКПВ и описните податоци од 

катастарскиот операт за иста катастарска општина меѓу-
себно се споредуваат и се усогласуваат во итеративен 
процес во интеграциската база, сè додека не бидат исцр-
пени сите елементи од членот 56 од овој правилник. 

(2) По извршеното споредување и усогласување од 
став (1) на овој член се изготвува извештај кој претста-
вува основа за донесување решение за ставање во при-
мена на базата на податоци од ДКПВ.

(3) Формата и содржината на извештајот од став (2) 
на овој член се дадени  во прилог број 6, кој е составен 
дел на овој правилник.  

Решение за стапување во примена 
на ДКПВ

Член 63
 (1) За ставање во примена на базата на податоци од 

ДКПВ за секоја катастарска општина, директорот на 
АКН донесува решение кое се објавува во „Службен 
весник на Република Македонија“.

(2) Во решението од став (1) на овој член се утврду-
ва денот на ставањето во примена на базата на подато-
ци од ДКПВ.

(3) Со денот на ставање во примена на базата на по-
датоци од ДКПВ, престануваат да важат АКП.

Одржување на ДКПВ

Член 64
(1) Одржувањето на ДКПВ го опфаќа нанесувањето 

на сите настанати промени во одржувањето на катаста-
рот на недвижности на ДКПВ, по барање на странка 
или по службена должност.

(2) Кога одржувањето на ДКПВ се врши во систем 
на датотеки (dgn), настанатите промени се нанесуваат 
во соодветниот слој од член 38, став (2) на овој правил-
ник, а претходната стара состојба се пренесува во слое-
вите со реден број од 1 до 9.

(3) Кога одржувањето на ДКПВ се врши во еле-
ктронската база на податоци, промените се вршат со 
внесување на податоците од дигиталниот геодетски ела-
борат во *.xml / *.gml формат.

(4) Промените од став (3) на овој член ги одобрува 
геодетско стручно лице од АКН, со што промените се 
пренесуваат во електронската база на податоци. 

(5) Геодетското стручно лице од став (4) на овој 
член треба да располага со корисничко име и лозин-
ка.
IV. ПЛАНОВИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

(ПИО)

Основни геометриски елементи
на ПИО

Член 65
 Основните геометриски елементи на плановите на 

ифраструктурни објекти преку кои се дефинираат ин-
фраструктурните објекти се:

- точка;
- линија; и
- површина.

Дефинирање на инфраструктурните објекти на 
ПИО

Член 66
Инфраструктурниот објeкт, како просторна едини-

ца на планот на инфраструктурни објекти, се дефинира 
преку следните компоненти:

- просторна 3Д (y,x,h), изразена преку геометрија и 
топологија; 

- описна/атрибутна, условена од категоризацијата;
- точност (моќ на единичен податок); и
- временски детерминиран податок. 

Содржина на ПИО

Член 67
ПИО содржи податоци за следните инфраструктур-

ни објекти:
- сообраќајна инфраструктура;
- водоводна инфаструктура;
- канализациска инфраструктура;
- енергетска инфраструктура;
- електронско-комуникациска инфраструктура;
- друг вид на инфраструктура; 
- текстуален запис;
- симболи; и
- метаподатоци.

Одобрување и одржување на плановите 
на инфраструктурните објекти

Член 68
(1) Организациската единица при Генералната ди-

рекција на АКН во чија надлежност е востановување 
на катастарот на инфраструктурни објекти, ги одобру-
ва и ги одржува плановите на инфраструктурните обје-
кти, кои се протегаат на територија која е во надлеж-
ност на востановување и одржување на катастарот на 
инфраструктурни објекти на два или повеќе сектори/од-
деленија за катастар на недвижности. 

(2) Центарот за катастар на недвижности и сектори-
те/одделенијата за катастар на недвижности во Репуб-
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лика Македонија ги одобруваат и ги одржуваат плано-
вите на инфраструктурните објекти, кои се протегаат 
на територија која е во нивна надлежност на востанову-
вање и одржување на катастарот на инфраструктурни 
објекти.

Начин на  изработка на плановите на 
инфраструктурните објекти

Член 69
(1) Податоците од извршениот премер на инфрасту-

ктурните објекти се внесуваат во база на податоци 
(XML/GML), а се визуелизираат преку планот на ин-
фраструктурните објекти.

(2) Внесувањето/картирањето и обликувањето на по-
датоците од став (1) на овој член се врши на начин со 
кој еднозначно се дефинираат просторните и описните 
податоци за инфраструктурните објекти и нивните сим-
боли. 

 (3) Податоците од став (2) на овој член, на дигитал-
ниот план на инфраструктурни објекти во векторска 
форма (во понатамошниот текст ДПИОВ)  се класифи-
цираат според следната класификација:

Хардверска и софтверска 
платформа

Член 70
(1) Формирањето на векторски податоци за инфра-

структурните објекти е поддржано со софтверски и 
хардверски платформи и модули. 

(2) Софтверските платформи ги поддржуваат алго-
ритамот на внесувањето/картирањето, обликувањето и 

организацијата на геометриските и атрибутните подато-
ци за инфраструктурните објекти.

(3) Видот на софтверската платформа, обликот и ор-
ганизацијата на податоците ги определува АКН.

Геометрија на инфраструктурните 
објекти

Член 71
Основни единици за организација и администрира-

ње на содржината на плановите на инфраструктурните 
објекти се основните геометриски форми (точка, лини-
ја и полигон), како и описните податоци за инфрастру-
ктурните објекти, сместени во електронската база на по-
датоци.

Организација на податоците за инфраструктурните 
објекти во електронска база на податоци

Член 72
(1) Просторните и описните податоци за инфрастру-

ктурните објекти еднозначно се дефинирани и се орга-
низирани во табели во интегрирана (графичка и алфану-
меричка) електронска база на податоци.

(2) Од базата на податоци од став (1) на овој член, 
во форма на визуелен графички приказ, се добива из-
вод од план на инфраструктурни објекти со хоризонтал-
ната и/или вертикалната претстава на инфраструктурни-
от објект во единствениот државен референтен систем 
и државната картографска проекција.

Означување на инфраструктурните 
објекти

Член 73
(1) Инфраструктурните објекти на ПИО се означува-

ат со единствен идентификатор. 
(2) Единствениот идентификатор од став (1) на овој 

член е составен од: префикс кој го сочинува ознаката 
за поткласификација согласно со член 35 од Правилни-
кот за премер на недвижности и софтверски доделени-
от број и идентификатор определен од страна на носи-
телот на правото на инфраструктурниот објект.

Графичка визуелизација на инфраструктурните 
објекти

Член 74
(1) Инфраструктурниот објект на ПИО се визуелизи-

ра со соодветниот симбол од став (3) на овој член и со 
единствениот идентификатор од член 73 на овој правил-
ник.

(2) Единствениот идентификатор од член 73 на овој 
правилник, на планот на инфраструктурни објекти се 
испишува приближно во средината на објектот. 

(3) Симоблите на инфраструктурните објекти се да-
дени во следните табели: 
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Формат на податоци за инфраструктурни 
објекти

Член 75
Податоците за инфраструктурни објекти во еле-

ктронската база на податоци се внесуваат во  *.xml / 
*.gml формат.

Контрола на квалитетот на просторните 
податоци

Член 76
(1) Со вршење контрола на квалитетот на простор-

ните податоци за инфраструктурните објекти на ПИО 
се проверува:

- внесениот/картиран и обликуван инфраструктурен 
објект на ПИО, и тоа: геометриските форми, тематска-
та содржина и тополошката конзистентност на подато-
ците;

- испуштените детални точки на инфраструктурни-
от објект; и

- дислоцираните детални точки на инфраструктур-
ниот објект.

(2) Контролата од став (1) на овој член се врши со 
визуелно споредување на геометријата и со повторно 
внесување/картирање на најмалу 3 точки од инфрастру-
ктурниот објект.

(3) Кога при контролата ќе се утврди дека постојат 
испуштени точки, тие се внесуваат/картираат согласно 
со податоците од извршениот премерот. 

(4) Корекцијата на дислоцираните точки се врши со 
нивно бришење и повторно внесување. Ако и по повто-
реното внесување точката е дислоцирана, се врши нов 
премер на истата.

Контрола на квалитетот на описните 
податоци

Член 77
(1) Со вршење контрола на квалитетот на описните 

податоци за инфраструктурните објекти на ПИО се кон-
тролира: единствениот идентификатор на инфрастру-
ктурниот објект, почетокот и крајот (со координати и 
описно), должина/висина/површина, тематското ниво и 
симболот.

 (2) Со контролата од став (1) на овој член се утврду-
ва и се верифицира состојбата на тематската содржина 
и соодветната припадност.

 (3) Контролата се врши врз основа на визуелно спо-
редување на тематската содржина од скицата на преме-
рување, со регистрираната тематска содржина  во стру-
ктурата на податоците на ПИО.

 (4) Утврдените разлики при контролата од став(3) 
на овој член се коригираат со исправка на постојната 
содржина.

Контрола на тополошка конзистентност 
на ПИО

Член 78
(1) Со контрола на тополошката конзистентност на 

ПИО се обезбедува надворешна и внатрешна стабил-
ност, континуитет и надоврзаност на геометриските 
форми на инфраструктурните објекти.

(2) Со цел да се обезбеди тополошката конзистент-
ност од став (1) на овој член се утврдуваат и се отстра-
нуваат недостатоците на ДПИОВ, и тоа: 

1. Од аспект на точка:
- појава на повеќе координати и/или една локација 

за една иста точка; и
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- нод (точка која треба да биде дефинирана како ед-
на, но е дефинирана со повеќе). 

2. Од аспект на линија:
- дупли линии;
- лошо креирани пресеци;
- вишок на линии со многу мала должина;
- неспоени линии; и 
- линии кои продолжуваат надвор од пресекот.
3. Од аспект на полигон:
- пукнатина и преклопување на полигонот помеѓу 

два сегменти и/или отвореност на полигон; и 
- мултиполигони на полигон во повеќе референтни 

точки.

Записник од извршена контрола 
на ДПИОВ

Член 79
(1) По извршената контрола од членовите 76, 77 и 

78 на овој правилник се составува записник.
(2) Во записникот од став (1) на овој член се внесу-

ваат податоци за:
- инфраструктурниот објект предмет на контрола; 
- наоди од извршената контролата; 
- лице кое ја вршело контролата; и  
- дејства кои биле преземени при контролата. 

Одржување на ДПИОВ

Член 80
 (1) Одржувањето на ДПИОВ се врши во електрон-

ската база на податоци, во која промените се вршат со 
внесување на податоците од дигиталниот геодетски ела-
борат во *.xml / *.gml формат.

(2) Промените од став (1) на овој член ги одобрува 
геодетско стручно лице од АКН, со што промените се 
внесуваат во електронската база на податоци. 

(3) Геодетското стручно лице од став (2) на овој 
член треба да располага со корисничко име и лозин-
ка.

V. ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ

Податоци на геодетските
 планови

Член 81
(1) На геодетските планови, покрај податоците од 

член 38 на овој правилник, се исцртуваат и податоци за 
вертикалната претстава на теренот.

(2) Вертикалната претстава на теренот на геодетски-
те планови се прикажува со изохипси и коти, а по по-
треба и со ДМВ и ДМТ. 

(3) На геодетските планови изохипсите се исцртува-
ат од фотограметрискиот стереомодел, а истите можат 
да се добијат и со интерполација од картираните висин-
ски точки.

(4) Еквидистанцијата зависи од размерот во кој се 
изработува геодетскиот план и изнесува 1м за размер 
1:1000, 2,5м за размер 1:2500 и 5м за размер 1:5000.

(5) Големината на гридот (мрежата) со кој се форми-
ра ДМТ зависи од точноста на изворот на податоци за 
негово формирање.

(6) Вертикалната претстава на теренот на геодет-
ските планови се прикажува со коти кај рамничарски-
те предели каде што теренот е со наклон помал од 6%. 
Котите на планот треба да бидат рамномерно распре-
делени, со густина која не е поголема од 40мм на пла-
нот.

Изработка на геодетски планови

Член 82
При изработката на геодетските планови во аналог-

на и/или дигитална форма, се  применуваат одредбите 
од овој правилник кои се однесуваат на изработката на 
катастарските планови.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 83
По пренесувањето на податоците од член 38 на 

овој правилник во интеграциската база на податоци, 
податоците од ДКПВ престануваат да се чуваат во да-
тотеки.

Член 84
До донесување на решението од член 63, став (1) 

на овој правилник, датотеката од член 40, став (1) на  
овој правилник се чува во АКН, а копија се доставу-
ва до Центарот за катастар на недвижности – Скопје 
и до организациските единици за востановување и 
одржување на катастарот на недвижности во Репуб-
лика Македонија, заради одржување на катастарот 
на недвижности.

Член 85
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за катастарски плано-
ви „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/2012 година.

Член 86
Одредбите од главата IV. ПЛАНОВИ НА ИНФ-

РАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ (ПИО) од овој правилник 
ќе се применуваат по создавањето технички услови за 
внесување на податоците за инфраструктурните обје-
кти во електронската база на податоци.

Член 87
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01-17654/5 Претседател
4 октомври 2013 година на Управен одбор,

Скопје Aнета Јорданова, с.р.
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3370.
Врз основа на член 226 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТАРОТ ЗА ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и начи-

нот на водење на Регистарот за просторни единици.

Член 2
Регистарот за просторни единици се води во елек-

тронска и/или писмена форма.

II ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ 
ЗА ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ

Член 3
(1) Во Регистарот за просторни единици (во поната-

мошниот текст: Регистар) се водат податоци за следни-
те видови просторни единици: 

- единица на локална самоуправа; 
- катастарска општина; 
- населено место; 
- статистички круг; и
- пописен круг.
(2) При водењето на податоците за просторните еди-

ници од став (1) на овој член, можат да се користат по-
датоци од генералните урбанистички планови, како и 
податоци за урбаните и месните заедници, поштенски 
окрузи, заштитени подрачја, национални паркови и по-
датоците од тековната номенклатура за територијални-
те единици за статистика на Република Македонија 
(НТЕС). 

(3) Покрај податоците за просторните единици од 
став (1) на овој член, во Регистарот се содржани и пода-
тоци за државната граница, како и податоци за статис-
тички региони кои служат за статистички, економски и 
административни цели.

(4) Статистички круг е статистичка територијална 
единица. Подрачјето на статистичкиот круг се состои 
од еден или повеќе пописни кругови и може да припаѓа 
само на едно населено место и само на една катастар-
ска општина.

(5) Пописен круг е најмала статистичка просторна 
единица во Регистарот за просторни единици, која не 
ги сече границите на просторните единици од повисоко 
ниво. 

Член 4
За секоја од просторните единици од членот 3 на 

овој правилник се водат следните податоци: 
- назив, вид, матичен број (шифра) или друг иденти-

фикатор во зависност од видот на просторната еди-
ница;

- графички приказ/опис на границите и извор на по-
датоци на просторната единица;

- податоци за просторната единица со која се пов-
рзува; и 

- видот на промената, извор и датум на промената 
на просторната единица.

III СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА РЕГИСТАРОТ

Член 5
Составни делови на Регистарот се: 
- списоци на просторните единици;
- графички дел од Регистарот; и 
- список на промени.

III.1 Список на  просторни единици

Член 6
(1)  За секој вид просторна единица се води поодде-

лен список на просторни единици.
(2) Списокот од став (1) на овој член се води во 

електронска форма. 

Член 7
Во Регистарот од член (3) на овој правилник, се во-

дат податоци за називот и границата на државата.

Член 8
(1) Списокот на статистички региони ги содржи 

следните податоци:
- назив на статистичкиот регион;
- шифра на статистичкиот регион;
- матичен број на единицата на локална самоуп-

рава;
- шифра на катастарската општина;
- матичен број на населеното место;
- површина;
- број во списокот на промени; и
- други податоци.
(2) Формата и содржината на списокот статистички 

региони се дадени во прилог број 1, кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 9
(1) Списокот на единиците на локалната самоупра-

ва ги содржи следните податоци:
- назив на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на единицата на локална самоуп-

рава;
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- матичен број на седиштето на единицата на локал-
на самоуправа;

- статус на седиштето на единицата на локална само-
управа;

- површина;
- број во списокот на промена; и
- други податоци.
(2) Формата и содржината на списокот на единици-

те на локална самоуправа се дадени во прилог број 2, 
кој е составен дел на овој правилник.

 
Член 10

(1) Списокот на катастарските општини ги содржи 
следните податоци:

- назив на катастарска општина;
- шифра на катастарска општина;
- површина;
- број во список на промена; и
-други податоци.
(2) Формата и содржината на списокот на катастар-

ските општини се дадени во прилог број 3, кој е соста-
вен дел на овој правилник.

Член 11
(1) Списокот на населените места ги содржи следни-

те податоци:
- назив на населено место;
- матичен број на населено место;
- матичен број на единица на локална самоуправа;
- статус на населено место;
- број во список на промена; и
- други податоци.
(2) Формата и содржината на списокот на простор-

ните единици за населени места се дадени во прилог 
број 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 12
(1) Списокот на статистичките кругови ги содржи 

следните податоци:
- матичен број на статистички круг;
- матичен број на единица на локална самоуправа;
- матичен број на населено место;
- назив на населено место;
- шифра на катастарска општина;
- број во список на промена; и
- други податоци.
(2) Формата и содржината на списокот на статистич-

ки кругови се дадени во прилог број 5, кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 13
(1) За секој статистички регион се води опис на гра-

ниците и опфат на статистичкиот регион. 

(2) Описот на границите и опфатот на статистички-
от регион се внесува во Образецот за статистичкиот ре-
гион (во понатамошниот текст: Образец СР). 

(3) Формата и содржината на Образецот СР се даде-
ни во прилог број 6, кој е составен дел на овој правил-
ник.

Член 14
(1) За секој статистички круг се води опис на грани-

ците и опфат на статистичкиот круг. 
(2) Описот на границите и опфатот на статистички-

от круг се внесува во Образецот за статистичкиот круг 
(во понатамошниот текст: Образец СК). 

(3) Формата и содржината на Образецот СК се даде-
ни во прилог број 7, кој е составен дел на овој правил-
ник.

Член 15
(1) Списокот на пописните кругови ги содржи след-

ните податоци:
- матичен број на статистички круг;
- реден број на пописниот круг во рамките на ста-

тистичкиот круг;
- реден број на пописниот круг во рамките на едини-

цата на локална самоуправа;
- матичен број на единицата на локална самоуп-

рава;
- назив на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на населеното место;
- назив на населеното место;
- шифра на катастарската општина;
- број во списокот на промена; и
- други податоци.
(2) Формата и содржината на списокот на пописни 

кругови се дадени во прилог број 8, кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 16
(1) За секој пописен круг се води опис на границите 

и опфат на пописниот круг. 
(2) Описот на границите и опфатот на пописниот 

круг се внесува во Образецот за пописен круг (во пона-
тамошниот текст: Образец ПК). 

(3) Формата и содржината на Образецот ПК се даде-
ни во прилог 9, кој е составен дел на овој правилник.

Член 17
(1) Идентификаторот на просторната единица е 

единствен и еднозначно ја определува просторната еди-
ница.

(2) Единствени идентификатори на просторната еди-
ница се матичните, редните, комбинираните броеви и 
шифри.
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(3) Со единствениот идентификатор, податоците од 
списокот на просторни единици се поврзуваат со гра-
фичките податоци. 

Член 18
(1) Шифрата на државата, статистичките региони, 

единиците на локалната самоуправа и населените мес-
та се состојат од реден број дефиниран соглано со 
НТЕС.

(2) Матичниот  број на единицата на локалната са-
моуправа е четирицифрен број кој се состои од реден 
број на единицата на локалната самоуправа во рамките 
на државата (првите три цифри) и од контролен број 
(четвртата цифра).

(3) Матичниот  број на  населеното место е шестоци-
френ број кој се состои од реден број на населеното 
место во рамките на државата (првите пет цифри) и од 
контролен број (шестата цифра).

(4) Матичниот број на статистичкиот круг е седум-
цифрен број кој се состои од реден број на статистички-
от круг во рамките на државата (првите шест цифри) и 
од контролен број (седмата цифра).

(5) Еднаш доделен матичен број на просторна еди-
ница, по нејзиниот престанок повеќе не се доделува.

(6) Примери за начинот на утврдувањето на кон-
тролниот број на матичните броеви за просторните еди-
ници од ставовите (2), (3) и (4) на овој член се дадени 
во прилог број 10, кој е составен дел на овој правил-
ник.

Член 19
Шифрата на катастарската општина е петоцифрен 

број кој се состои од редниот број на организационата 
единица при Агенцијата за катастар на недвижности, 
во чија надлежност се катастарската општина (првите 
две цифри) и бројот на катастарската општина во рам-
ките на организационата единица при Агенцијата за ка-
тастар на недвижности (последните три цифри).

Член 20
(1) Редниот број на просторната единица од понис-

ко ниво се одредува во рамките на просторната едини-
ца од повисоко ниво.

(2) Редниот број на пописниот круг се одредува во 
рамките на статистичкиот круг.

(3) Матичниот број на статистичкиот круг, заедно 
со редниот број на пописниот круг во рамките на ста-
тистичкиот круг го сочинуваат единствениот идентифи-
катор на пописниот круг.

(4) Редниот број на пописниот круг има две цифри.

III.2 Графички дел од Регистарот

Член 21
Графичкиот дел од Регистарот е составен од графич-

ка основа и графички податоци за просторните еди-
ници, кои се водат во електронска форма.

Член 22
(1) Графичката основа ја сочинуваат катастарски 

планови, топографски карти и ортофото планови во 
електронска и хартиена форма, во државен координа-
тен систем. 

(2) Графичката основа служи како основа за изра-
ботка на графичките податоци на просторните еди-
ници. 

(3) Графичките податоци се граници на просторни-
те единици, називи на просторните единици и иденти-
фикатори.

Член 23
(1) Границите на просторните единици се прикажу-

ваат со нивните прекршни точки, поврзани со линија 
помеѓу нив. 

(2) Со границите на просторните единици се дефи-
нираат положбата, обликот и површината на просторни-
те единици.

(3) За границите на просторните единици се води 
евиденција за изворот од кој се преземени.

Член 24
Називите на просторните единици се преземаат од 

списокот на просторни единици и на картографскиот 
приказ се прикажуваат со полн назив.

Член 25
(1) Картографскиот приказ на просторните единици 

е излезен податок од Регистарот и се изработува во 
електронска и хартиена форма.

(2) Картографскиот приказ на просторните единици 
може да биде основен и прегледен, а се изработува на 
ниво на држава, статистички регион, единица на локал-
на самоуправа и населено место.

(3) Основниот картографски приказ се изработува 
на подлоги во најкрупен размер, кои се на располагање 
за одредено подрачје.

(4) Прегледниот картографски приказ се изработува 
во размер кој овозможува приказ на просторните еди-
ници.

Член 26
(1) За секој статистички регион се води скица во ко-

ја се содржани картографски приказ и податоци од спи-
сокот на статистички региони.

(2) Формата и содржината на скицата на статистич-
киот регион се дадени во прилог број 11, кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 27
(1) За секој статистички круг се води скица во која 

се содржани картографски приказ и податоци од списо-
кот на статистички кругови.



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 79

(2) Формата и содржината на скицата на статистич-
киот круг се дадени во прилог број 12, кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 28
(1) За секој пописен круг се води скица во која се 

содржани картографски приказ и податоци од списокот 
на пописни кругови.

(2) Формата и содржината на скицата на пописниот 
круг се дадени во прилог број 13, кој е составен дел на 
овој правилник.

III.3 Список на промени

Член 29
(1) Списокот на промени се води за секоја промена 

која настанува во графичките податоци на Регистарот 
или во списокот на просторните единици.

(2) Списокот на промени од став (1) на овој член се 
води по година на промена, реден број и единица на ло-
кална самоуправа. 

(3) Формата и содржината на списокот на промени 
од став (1) на овој член се дадени во прилог број 14, кој 
е составен дел на овој правилник.

IV НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА 
РЕГИСТАРОТ

Член 30
 (1) Спроведување на промените во графичките по-

датоци и во списокот на просторните единици, содржа-
ни во Регистарот, се врши врз основа на доставени 
правни основи/одлуки на надлежни органи, кои се одне-
суваат на податоците за просторните единици, како и 
врз основа на податоците од извршената ревизија на по-
писните и статистичките кругови.

 (2) При водење на Регистарот може да се врши и от-
странување на утврдените технички грешки во внесени-
те податоци за границите на просторните единици, ка-
ко и за погрешно објавените и погрешно запишаните 
податоци.

(3) За секоја извршена промена во Регистарот се 
формира збирка на исправи, во која се содржани прав-
ните основи/одлуки на надлежени органи и картограф-
ски приказ  на состојбата која се менува.

Член  31
(1) Промените на границите на просторните едини-

ци можат да настанат како резултат на припојување, из-
двојување, делење, спојување, припојување на дел, из-
двојување на дел и корекција на границите на простор-
ните единици.

 (2) Промените на податоците во списокот на прос-
торните единици можат да настанат како резултат на 
промена на називите, припадноста, статусот, седиште-
то и промени во другите податоци.

Член 32
(1) Промените кои настануваат на просторните еди-

ници се спроведуваат во графичкиот дел од Регистарот 
и во списокот на просторните единици. 

(2) При спроведувањето на промените на границите 
во графичкиот дел од Регистарот, се води евиденција за 
изворот од кој се преземени податоците.

(3) Извршените промени од став (1) на овој член се 
внесуваат во списокот на промени.

Член 33
 (1) Доколку во постапката за водење на Регистарот 

се утврди дека податоците содржани во правните ос-
нови/одлуките на надлежните органи не соодветствува-
ат со податоците за просторните единици содржани во 
Регистарот, Агенцијата за катастар на недвижности 
писмено ќе го извести надлежниот орган за утврдените 
недостатоци, со можност истите да бидат отстранети 
во рок не подолг од 15 дена.

(2) Доколку во утврдениот рок од став (1) на овој 
член не бидат отстранети утврдените недостатоци, 
промената нема да биде спроведена, а подносители-
те на правните основи/одлуките се известуваат 
писмено.

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 
ОДРЕДБИ

Член 34
До целосна конверзија на податоците за просторни-

те единици во електронска форма, истите во Региста-
рот ќе се водат и во хартиена форма.

Член 35
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и постапката 
на водење на Регистарот на просторни единици („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 62/09).

Член 36
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 01-17706/1 Управен одбор
4 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Анета Јорданова, с.р.



 Стр. 80 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 81



 Стр. 82 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 83



 Стр. 84 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 85



 Стр. 86 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 87



 Стр. 88 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 89



 Стр. 90 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 91



 Стр. 92 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 93



 Стр. 94 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 95



 Стр. 96 - Бр. 139                                                                                  10 октомври 2013



10 октомври 2013 Бр. 139 - Стр. 97

3371.
Врз основа на член 61 од Законот за катастар на нед-

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

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕМЕ-
РОТ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ 
ОД ИЗВРШЕНИОТ ПРЕМЕР НА ДРЖАВНАТА 
ГРАНИЦА И ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА 

ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на из-

вршување на премерот на државната граница, формата 
и содржината на геодетскиот елаборат од извршениот 
премер на државната граница, како и начинот на одржу-
вање на граничните точки.

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1) ‚‚Државна   граница“ е пресечна линија на верти-

калните рамнини и земјината површина со која се одво-
јува територијата на Република Македонија од соседни-
те држави;

2) ‚‚Гранична линија“ е обележана или замислена 
линија на земjинaтa површинa  по која се протега 
државната граница;

3) ‚‚Гранична точка“ е еднозначнo, со координати 
одредена точка на граничната линија; 

4) ‚‚Граничен белег“ е точка стабилизирана на тере-
нот со која директно или индиректно се обележува гра-
ничната линија;

5) ‚‚Тромеѓна точка“ е гранична точка којашто се 
наоѓа во пресекот на граничните линии на три соседни 
држави, обележана со соодветен граничен белег, со по-
ложба одредена врз основа на посебен меѓународен до-
говор; 

6) ‚‚Гранична документација“ се документи во кои 
се содржани податоци кои се однесуваат на државната 
граница во врска со нејзиното обележување, обликот, 
големината и положбата на граничните белези (елабо-
рат за државната граница, планови, карти, атласи, дета-
лен опис на граничната линија, записници за извршени-
те работи и др.).

Член 3
Работите на премерот, означувањето (во натамошни-

от текст: обележувањето), одржувањето и обновување-
то на граничните белези и граничната линија на држав-
ната граница, како и изготвувањето на геодетскиот ела-
борат од извршениот премер на државната граница ги 
врши Агенцијата за катастар на недвижности (во ната-
мошниот текст: Агенцијата) по службена должност, во 
согласност со Законот за катастар на недвижности, про-
писите со кои е уредена државната граница и меѓуна-
родните договори склучени со соседните држави кои 
се ратификувани согласно со Уставот на Република Ма-
кедонија, а во соработка со другите државни органи и 
надлежните органи на соседните држави.

Член 4
(1) Обележувањето и премерот на државната грани-

ца се вршaт спрема секоја соседна држава посебно, 
одејќи од тромеѓна до тромеѓна точка. 

(2) Со работите на обележување и премер на држав-
ната граница раководи Мешовита комисија за чување, 
одржување, обновување и обележување на граничните 
линии и граничните ознаки на Република Македонија 
со соседните држави (во понатамошниот текст: Мешо-
вита комисија), формирана врз основа на меѓународни 
договори склучени со соседните држави.

(3) Мешовитата комисија изготвува гранична доку-
ментација со која се уредува положбата на државната 
граница, во согласност со меѓународните договори.

Член 5
(1) Обележувањето на државната граница претставу-

ва поставување гранични белези на теренот заради оз-
начување на граничната линија од страна на Мешовита-
та комисија.

(2) Типот, димензиите и обликот на граничните бе-
лези, како и начинот на нивната стабилизација се одре-
дени со меѓународните договори. 

Член 6
(1) Со премерот на државната граница се врши обе-

лежување на граничната линија и прибирање на прос-
торни и описни податоци за државната  граница.

(2) Просторни податоци за државната граница се 
просторните координати на граничните точки одреде-
ни со примена на класичните геодетски методи или со 
GNSS методите на премерување. Просторните коорди-
нати се одредуваат во државниот координатен систем, 
во WGS84 и/или ETRS89 координатниот систем и во 
координатниот систем на соседната држава. 

 (3) Описни податоци за граничните точки од држав-
ната граница се имињата на државите кои се граничат, 
броевите на граничните точки и други податоци пропи-
шани од Мешовитата комисија. 

Член 7
(1) Премерот на државната граница се врши соглас-

но со методите пропишани во Правилникот за премер 
на недвижности, како и согласно со техничките упат-
ства на Мешовитата комисија.

(2) Доколку методите од Правилникот за премер на 
недвижности се построги во однос на техничките упат-
ства на Мешовитата комисија, се применуваат методи-
те пропишани во Правилникот за премер на недвиж-
ности. 

(3) Во постапката на премер на државната граница 
се изготвува и ортофото план во размер 1:2500 или 
друг размер којшто ќе го одреди Мешовитата комисија. 
На ортофото планот се прикажува положбата на гранич-
ните точки и граничната линија, како и положбата на 
објектите во зоната на граничниот појас. 

Член 8
(1) За извршениот премер на државната граница се 

изготвува геодетски елаборат во којшто е содржана гео-
детско-техничката документација. 

 (2) Геодетскиот елаборат од став (1) на овој член 
содржи:

- насловна страница;
- страница со содржина на геодетскиот елаборат;
- технички извештај;
- податоци од оригинални теренски мерења и нивна 

обработка;
- список со координати на граничните точки;
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- податоци за начинот на обележување на гранични-
те точки и типовите на ознаки на граничните белези;

- ортофото планови;
- алфанумерички и графички прилози; и
- други податоци.
(3) Геодетскиот елаборат од извршениот премер на 

државната граница се изготвува во два истоветни при-
мероци и е составен дел на граничната документација.

(4) Геодетскиот елаборат од став (1) на овој член се 
изготвува во електронска и писмена форма.

Член 9
(1) Одржувањето на државната граница претставува 

обновување на граничните точки (белези) и одржување 
на граничната линија.

(2) Одржувањето на државната граница се врши пе-
риодично, а по потреба и вонредно, во согласност со  
меѓународните договори.

(3) Обновувањето на граничните белези опфаќа:
-  контрола на положбата на  граничните белези;
-  поправка на  оштетените гранични белези;
- боење и испишување на иницијали, бројки и други 

знаци на граничните белези;
-  боење на граничната линија на патиштата и мосто-

вите;
- поставување нови гранични белези на необележа-

ните прекршни точки од граничната линија;
- поставување нови гранични белези на прекршните 

точки на граничната линија кои порано биле под вода;
- поставување дополнителни гранични белези на 

граничната линија со цел да се постигне подобра прег-
ледност на истата;

-  враќање на изместени гранични белези на прво-
битните места;

-  замена  на оштетените и уништените гранични бе-
лези;

- преместување на парните  и  наизменичните  гра-
нични  белези  на  сигурни места;

- поставување парни или наизменични гранични бе-
лези заради обележување на местата на уништените 
гранични белези на граничната линија, кои не можат да 
се постават на исто место;

- доведување на граничните белези во вертикална 
положба;

- доведување на граничните белези на пропишана 
висина;

- други работи кои обезбедуваат граничната линија 
да остане непроменета и да биде добро обележена.

(4) Одржувањето на граничната линија опфаќа чис-
тење на појасот на граничната линија од дрвја, грмуш-
ки и други растенија кои ја намалуваат видливоста ме-
ѓу соседните гранични белези и видливоста на праве-
цот на протегање на граничната линија. 

Член 10
(1) За секоја промена на означувањето на гранична-

та линија се изготвува записник, се врши геодетско ме-
рење и се изготвува геодетски елаборат за извршените 
работи. Податоците во геодетскиот елаборат мора да 
бидат усогласени со податоците од оригиналната гра-
нична документација. 

(2) Содржината на геодетскиот елаборат од став (1) 
на овој член соодветствува со содржината на геодетски-
от елаборат за извршениот премер на државната грани-
ца од член 8, став (2) на овој правилник. 

(3) Геодетскиот елаборат кој се изготвува за секоја 
промена во означувањето на граничната линија е соста-
вен дел на граничната документација.

Член 11
(1) Контролата на квалитетот и приемот на работи-

те од извршениот премер, обележувањето, обновување-
то и одржувањето на граничната линија и граничните 
белези на државната граница ги врши Мешовитата ко-
мисија.

(2) Контролата се врши визуелно, додека точноста 
на извршениот премер на државната граница се прове-
рува со спроведување контролни геодетски мерења на 
поединечни гранични белези.

Член 12
Надлежните државни органи се должни на стручни-

те лица од Агенцијата, кои ги вршат работите на преме-
рот, обележувањето, обновувањето и одржувањето на 
граничната линија и граничните белези на државната 
граница, да им овозможат непречено движење во гра-
ничната зона. 

Член 13
Податоците за државната граница содржани во гра-

ничната документација се запишуваат по службена 
должност во катастарот на недвижности. 

Член 14
Податоците од премерот, обележувањето, одржува-

њето и обновувањето на граничните белези и гранична-
та линија на државната граница се чуваат трајно.

Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01-17707/1 Управен одбор
8 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Анета Јорданова, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
3372.

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во Листата на категоризирани спортисти-
спортска надеж („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 120/13), направени се технички грешки, по-
ради што се дава

И С П Р А В К А
НА ЛИСТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ 
СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Во објавената листа („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 120/13), кај спортистот под редниот 
број 118, зборовите „Бојан Љупчо Јованоски роден 
20.3.1998 г. во Прилеп“, се заменуваат со зборовите: 
„Симона Борче Јаковлеска родена 27.7.1997г. во Ки-
чево“.

Спортистот под реден број 281 се брише, а по про-
мената, бројната низа континуирано продолжува. 

Бр. 08–2310/1                         
7 октомври 2013 година                  Директор,

      Скопје                        Александар Пујовски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3373.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,  136/11 и 79/13), член 8, став 1 и член 
11 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Конче за извршени статус-
ни промени, на ден 9.10.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУ-
ВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАС-
ТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 

НА ЕНЕРГИЈА

1. Во преамбулата на Решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08-194/12 од 14.06.2013 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“, бр.87/13, 
зборовите: „Друштвото за производство на електрична 
енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје“ се менуваат 
и гласат: „Друштвото за производство на електрична енер-
гија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Конче“.

2. Во точка 1, зборовите: „Друштво за производство 
на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 
Скопје со седиште на ул. Ратко Митровиќ бр. 143, 
Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштво за производ-
ство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ 
ДОО Конче со седиште на ул. Населено место без ули-
чен систем бр. бб, Конче“.

3. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборо-
вите: „Друштво за производство на електрична енерги-
ја МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје со седиште на ул. 
Ратко Митровиќ бр. 143, Скопје“ се менуваат и гласат: 
„Друштво за производство на електрична енергија 
МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Конче со седиште на ул. 
Населено место без уличен систем бр. бб, Конче“.

      4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија.

УП1 Бр. 08 - 194/12
9 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВ-
НАТА НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“

3374.
Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11,12,16,18 и 4-а од 

Законот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната награда „23 
Октомври“ на седницата одржана на 2 октомври 2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „23 
ОКТОМВРИ“ ВО 2013 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГО-
ДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУ-
КАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШТИ-
ТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИ-
ЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ 
И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За остварување во областа на културата и уметно-
ста, државната награда се доделува на:

- Ана Дурловски, оперски уметник,
- Џабир Амети, писател,
- Михаил Ренџов, писател и
- Ставре Димитров, ликовен уметник.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 07-3824/2 Претседател на Одборот
9 октомври 2013 година за доделување на државната

Скопје награда „23 Октомври“
Акадeмик,

Владо Матевски, с.р.
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