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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3749. 
Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катас-

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

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ  
                                                         

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на из-

вршување на геодетските работи за посебни намени, 
како и формата и содржината на геодетските елаборати 
за извршените геодетски работи за посебни намени.  

 
Член 2 

Основа за вршење на геодетските работи за посеб-
ни намени се точките од геодетските референтни 
мрежи, и тоа: тригонометриска, полигонометриска, по-
лигонска, линиска, глобален навигациски сателитски 
систем (GNSS) и нивелманска референтна мрежа. 

 
II. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ И ВИДОВИ ГЕОДЕТ-
СКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ 
 

Член 3 
(1) Геодетските работи за посебни намени можат да 

се извршуваат: 
- по претходно утврдување на фактичката состојба 

со вршење премер на недвижностите и канцелариска 
обработка, обликување и визуализација на податоците 
прибрани со премерот - теренски геодетски работи за 
посебни намени; и 

- со пренесување на податоците од урбанистичките 
планови и урбанистичко-планската документација на 
катастарските планови преку нивна канцелариска обра-
ботка, обликување и визуализација - канцелариски гео-
детски работи за посебни намени. 

(2) Канцелариските геодетски работи од став (1), 
алинеја 2 на овој член кои се однесуваат на изготвува-
ње нумерички податоци заради реализација на урба-
нистичките планови и урбанистичко-планската доку-
ментација, како и геодетските работи за посебни наме-
ни од значење за Република Македонија утврдени со 
одлука на Владата на Република Македонија ги из-
вршува Агенцијата за катастар на недвижности (во по-
натамошниот текст: „Агенцијата“) по службена долж-
ност.  

 
Член 4 

(1) За извршените геодетски работи за посебни на-
мени од член 3 на овој правилник се изготвуваат гео-
детски елаборати за:       

- нумерички податоци за реализација на урбанис-
тички планови и урбанистичко-планска документација 
во постапките за формирaње градежна парцела заради 
изградба на објект, за откуп/закуп на градежно зем-
јиште, приватизација на градежно земјиште и други); 

- решавање на имотно-правните односи на недвиж-
ностите во постапките пред надлежните судови, држав-
ните органи, јавните служби и органите на единиците 
на локалната самоуправа и Град Скопје и пред други 
органи (експропријација; физичка делба; вештачења; 
обележување на проектирана градба; теренска иденти-
фикација со премерување на недвижноста; обележува-
ње и обновување граница на катастарска парцела и 
други);  

- утврдена фактичка состојба за легализација на 
бесправно изградени објекти и делови од објекти; 

- утврдена фактичка состојба за легализација на ин-
фраструктурни објекти; 

- востановување закуп на земјоделско земјиште; 
- концесија; 
- промена на катастарска култура и класа на земјо-

делско земјиште; 
- ажурирање на геодетски подлоги; и  
- други намени. 
 

Член 5 
При извршување на геодетските работи за посебни 

намени и изготвување на геодетските елаборати, завис-
но од видот на геодетскиот елаборат можат да се ко-
ристат следните податоци: 

- графички  приказ  и  координати  на  точките  кои  
ја  определуваат  недвижноста (детален урбанистички 
план/урбанистичко-планска документација, елаборат за 
експропријација и други);  

- координати на точки од геодетската основа;  
- параметри за трансформација на координати од 

глобален во државен координатен систем; 
- извод/фотокопија од работниот оригинал на катас-

тарскиот план/план на инфраструктурни објекти во ди-
гитална или хартиена форма;  

- скица на премерување на згради, посебни и заед-
нички делови од згради и други објекти;  

- имотен лист;  
- список на индикации за катастарските парцели; 
- оригинални податоци од извршените теренски  

мерења; 
- проектна документација заверена од надлежен ор-

ган; 
- просторни и описни податоци за инфраструктурни 

објекти; и 
- други податоци.  
 

Член 6 
За геодетските елаборати за геодетски работи за по-

себни намени, за чие изготвување е потребно да се 
спроведат теренски мерења, во зависност од видот на 
геодетскиот елаборат се извршуваат следните работи:  

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

- изготвување теренска скица на премерување на 
катастарска парцела со нанесена новопредложена сос-
тојба;  

    - изготвување скица на премерување на згради, 
посебни 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 на премерениот де-
таљ;  

 - нанесување на премерениот детаљ на изводот од 
катастарскиот план/ планот на инфраструктурни об-
јекти;  

 - споредување на податоците прибрани со преме-
рот со податоците од катастарот на недвижностите; 

- изготвување предлог на нова состојба;  
- рекапитулација; и 
- други работи. 
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Член 7 
Геодетските елаборати за геодетски работи за по-

себни намени, за чие изготвување не е потребно да се 
спроведат теренски мерења, се изготвуваат само со 
канцелариска обработка на податоците, при што се из-
вршуваат следните работи:  

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

- споредување на податоците од катастарскиот  
план со податоците од деталниот урбанистички 
план/урбанистичко-планската документација и  изгот-
вување скица од извршеното споредување;  

- изготвување список на податоци за формирање 
градежна парцела; и 

- други работи.  
 

Член 8 
(1) Новоформираните предлог-катастарски парцели 

се нумерираат со преземање на основниот број на ка-
тастарската парцела од постојната состојба и додавање 
на подброеви.  

   (2) При изготвување на геодетските елаборати за 
востановување закуп на земјоделско земјиште, конце-
сија и промена на катастарска култура и класа на земјо-
делско земјиште, податоците за деловите од катастар-
ските парцели кои се предмет на закуп/концесија/про-
мена на катастарска култура и класа се претставуваат 
на теренската скица на премерување на катастарска 
парцела со нанесена новопредложена состојба, но не се 
исцртуваат на катастарскиот план како посебни катас-
тарски 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. 

 
III.ФОРМА И СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛА-

БОРАТИ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ  ЗА ПОСЕБНИ 
НАМЕНИ 

 
Член 9 

 (1) Геодетските елаборати за извршени геодетски 
работи за посебни намени се изготвуваат во електрон-
ска и писмена форма.  

 (2) Геодетскиот елаборат во електронска форма се 
изготвува во еден документ во „pdf” формат и се пот-
пишува со дигитален сертификат издаден од овластен 
издавач од страна на овластениот геодет регистриран 
како трговец поединец овластен геодет, односно врабо-
тен во трговско друштво за геодетски работи/подруж-
ница. Геодетскиот елаборат во прилог ги содржи и гра-
фичките податоци во соодветен формат. 

(3) Овластениот геодет регистриран како трговец 
поединец овластен геодет, односно вработен во тргов-
ско друштво за геодетски работи/подружница своерач-
но ја потпишува насловната страница на геодетскиот 
елаборат изготвен во писмена форма и на истата става 
печат.  

(4) Геодетскиот елаборат изготвен во писмена фор-
ма се прошива со емственик (конец во жолто-црвена 
боја) и краевите на конецот се лепат на првата страни-
ца со хартиена бела леплива лента, и на лентата на две-
те страни се става печат од изготвувачот на геодетски-
от елаборат. 

(5) Графичките податоци од став (2) на овој член 
кои се однесуваат на катастарските парцели, зградите и 
на инфраструктурните објекти се изготвуваат во „⃰.xml/ 

⃰.gml‟“ формат. 
(6) Насловната страница на геодетските елаборати 

од став (1) на овој член ја заверува/одобрува стручно 
лице од геодетска насока, овластено од директорот на 
Агенцијата. 

  (7) Геодетските елаборати за извршени геодетски 
работи за посебни намени од член 3, став (2) на овој 
правилник ги извршува Агенцијата по службена долж-
ност, на начин пропишан со овој член, а ги потпишува 
стручно лице од геодетска насока овластено од дирек-
торот на Агенцијата. 

 
Член 10 

 Во  зависност  од  намената  и  начинот  на  изгот-
вување,  геодетските  елаборати  за геодетски работи за 
посебни намени од членот 3 на овој правилник можат 
да содржат:  

- насловна страница со податоци за видот на геодет-
скиот елаборат, заверка/одобрување и податоци за из-
готвувачот;  

- страница со содржина на геодетскиот елаборат;  
- технички извештај;  
- теренска скица на премерување на катастарска 

парцела со нанесена новопредложена состојба;  
- скица на премерување на згради, посебни и заед-

нички делови од згради и други објекти со нанесена 
новопредложена состојба; 

 - теренска скица на премерување на катастарска 
парцела со утврдена фактичка состојба за легализација 
на бесправно изградени објекти и делови од објекти; 

 - теренска скица на премерување со утврдена фак-
тичка состојба за легализација на инфраструктурни об-
јекти;   

- скица од извршено споредување на податоците од 
катастарскиот план со  податоците од деталниот урба-
нистички план/урбанистичко-планската документа-
ција;  

- предлог на нова состојба; 
- предлог на нова состојба (за инфраструктурни об-

јекти); 
- список на податоци за формирање градежна пар-

цела;  
- податоци користени при изготвувањето на геодет-

скиот елаборат содржани во член 5 од овој правилник; 
- извод од детален урбанистички план/урбанис-

тичко-планска документација;  
- проектна документација заверена од надлежен ор-

ган; 
- рекапитулација; и  
- други податоци.  
 

Член 11 
 (1) Формата и содржината на насловната страница 

од член 10, алинеја 1 на овој правилник, со податоци за 
видот на геодетскиот елаборат, заверка/одобрување и 
податоци за изготвувачот изготвени од трговец поеди-
нец овластен геодет, односно трговско друштво за гео-
детски работи/подружница, се дадени во прилог број 1 
кој е составен дел на овој правилник.   

(2) Формата и содржината на насловната страница 
од член 10, алинеја 1 на овој правилник, со податоци за 
видот на геодетскиот елаборат, заверка/одобрување и 
податоци за изготвувачот изготвени од Агенцијата по 
службена должност, се дадени во прилог број 2 кој е 
составен дел на овој правилник.  

(3) Формата и содржината на страницата, со сод-
ржина на геодетскиот елаборат од член 10, алинеја 2 на 
овој правилник изготвени од трговец поединец овлас-
тен геодет, односно трговско друштво за геодетски ра-
боти/подружница, се дадени во прилог број 3 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

(4) Формата и содржината на страницата, со сод-
ржина на геодетскиот елаборат од член 10, алинеја 2 на 
овој правилник изготвени од Агенцијата по службена 
должност, се дадени во прилог број 4 кој е составен дел 
на овој правилник. 
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(5) Формата и содржината на техничкиот извештај 
од член 10, алинеја 3 на овој правилник изготвени од 
трговец поединец овластен геодет, односно трговско 
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во 
прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник. 

(6) Формата и содржината на техничкиот извештај 
од член 10, алинеја 3 на овој правилник изготвени од 
Агенцијата по службена должност, се дадени во прилог 
број 6 кој е составен дел на овој правилник. 

(7) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување на катастарска парцела, со нанесена но-
вопредложена состојба од член 10, алинеја 4 на овој 
правилник изготвени од трговец поединец овластен ге-
одет, односно трговско друштво за геодетски ра-
боти/подружница, се дадени во прилог број 7 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

(8) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување на катастарска парцела, со нанесена но-
вопредложена состојба од член 10, алинеја 4 на овој 
правилник изготвени од Агенцијата по службена долж-
ност, се дадени во прилог број 8 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(9) Формата и содржината на скицата на премерува-
ње на згради, посебни и заеднички делови од згради и 
други објекти, со нанесена новопредложена состојба од 
член 10, алинеја 5 на овој правилник изготвени од тр-
говец поединец овластен геодет, односно трговско 
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во 
прилог број 9 кој е составен дел на овој правилник. 

(10) Формата и содржината на скицата на премеру-
вање на згради, посебни и заеднички делови од згради 
и други објекти, со нанесена новопредложена состојба 
од член 10, алинеја 5 на овој правилник изготвени од 
Агенцијата по службена должност, се дадени во прилог 
број 10 кој е составен дел на овој правилник. 

 (11) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување на катастарска парцела, со утврдена фак-
тичка состојба за легализација на бесправно изградени 
објекти и делови од објекти од член 10, алинеја 6 на 
овој правилник изготвени од трговец поединец овлас-
тен геодет, односно трговско друштво за геодетски ра-
боти/подружница, се дадени во прилог број 11 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(12) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување на катастарска парцела, со утврдена фак-
тичка состојба за легализација на бесправно изградени 
објекти и делови од објекти од член 10, алинеја 6 на 
овој правилник изготвени од Агенцијата по службена 
должност, се дадена во прилог број 12 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 (13) Формата и содржината на теренската скица на 
премерување, со утврдена фактичка состојба за легали-
зација на инфраструктурни објекти од член 10, алинеја 
7 на овој правилник изготвени од трговец поединец ов-
ластен геодет, односно трговско друштво за геодетски 
работи/подружница, се дадени во прилог број 13 кој е 
составен дел на овој правилник.  

(14) Формата и содржината на скицата од изврше-
ното споредување на податоците од катастарскиот 
план, со податоците од деталниот урбанистички 
план/урбанистичко-планската документација од член 
10, алинеја 8 на овој правилник изготвени од трговец 
поединец овластен геодет, односно трговско друштво 
за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог 
број 14 кој е составен дел на овој правилник.  

(15) Формата и содржината на скицата од изврше-
ното споредување на податоците од катастарскиот 
план, со податоците од деталниот урбанистички 
план/урбанистичко-планската документација од член 
10, алинеја 8 на овој правилник изготвени од Агенција-
та по службена должност, се дадени во прилог број 15 
кој е составен дел на овој правилник.  

 (16) Формата и содржината на предлогот на нова 
состојба од член 10, алинеја 9 на овој правилник изгот-
вени од трговец поединец овластен геодет, односно тр-
говско друштво за геодетски работи/подружница, се 
дадени во прилог број 15 кој е составен дел на Правил-
никот за премер на недвижности.  

 (17) Формата и содржината на предлогот на нова 
состојба од член 10, алинеја 9 на овој правилник изгот-
вени од Агенцијата по службена должност, се дадени 
во прилог број 16 кој е составен дел на Правилникот за 
премер на недвижности.  

 (18) Формата и содржината на предлогот на нова сос-
тојба (за инфраструктурни објекти ) од член 10, алинеја 10 
на овој правилник изготвени од трговец поединец овлас-
тен геодет, односно трговско друштво за геодетски ра-
боти/подружница, се дадени во прилог број 17 кој е соста-
вен дел на Правилникот за премер на недвижности.  

(19) Формата и содржината на списокот на подато-
ци за формирање градежна парцела од член 10, алинеја 
11 на овој правилник изготвени од трговец поединец 
овластен геодет, односно трговско друштво за геодет-
ски работи/подружница, се дадени во прилог број 16 
кој е составен дел на овој правилник.  

(20) Формата и содржината на списокот на подато-
ци за формирање градежна парцела од член 10, алинеја 
11 на овој правилник изготвени од Агенцијата по служ-
бена должност, се дадени во прилог број 17 кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

(21) Формата и содржината на рекапитулацијата од 
член 10, алинеја 15 на овој правилник изготвени од тр-
говец поединец овластен геодет, односно трговско 
друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во 
прилог број 18 кој е составен дел на овој правилник.  

(22) Формата и содржината на рекапитулацијата од 
член 10, алинеја 15 на овој правилник изготвени од 
Агенцијата по службена должност, се дадени во прилог 
број 19 кој е составен дел на овој правилник.  

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

(1) До мигрирањето на дигиталните катастарски 
планови во електронскиот катастар како интегрирана 
база на графички и алфанумерички податоци, графич-
ките податоци од член 9, став (2) на овој правилник ќе 
се изготвуваат во  „dgn“ или „dxf“ формат. 

(2) Геодетските елаборати за извршени геодетски 
работи за посебни намени кои се изработени врз осно-
ва на податоци од геодетско-катастарскиот информа-
циски систем издадени од страна на Агенцијата, до 
мигрирањето на дигиталните катастарски планови во 
електронскиот катастар како интегрирана база на гра-
фички и алфанумерички податоци, Агенцијата по 
службена должност ќе ги усогласи во формат на нови-
от електронски катастарски систем и ќе ги земе во по-
стапка на заверка/одобрување. 

(3) Геодетските елаборати за извршени геодетски 
работи за посебни намени изработени до влегувањето 
во сила на овој правилник, Агенцијата ќе ги земе во по-
стапка на заверка/одобрување/спроведување. 

 
Член 13 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за геодетски работи за по-
себни намени  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.28/2011 и бр.129/2012). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр.01-19547/1 Претседател, 

8 ноември 2013 година на Управен одбор 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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3750. 

Врз основа на член 65 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија”, бр. 55/13), Управниот одбор на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА МЕНУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ 

НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ И ЗА ОПРЕ-

ДЕЛУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ 

КОИ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА КА-

ТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ И СЕК-

ТОРИТЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на мену-

вање на границите на катастарските општини, како и 

определувањето на катастарските општини кои се од-

ржуваат во Центарот за катастар на недвижности Скоп-

је и Секторите за катастар на недвижности во Републи-

ка Македонија.  

 

Член 2 

(1) За менување на границите на катастарските оп-

штини, Владата на Република Македонија донесува од-

лука. 

 (2) Одлуката од став (1) на овој член, Владата на 

Република Македонија ја донесува на предлог на 

Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошни-

от текст: ‘‘Агенцијата‘‘). 

(3) Кон предлогот од став (2) на овој член, Агенци-

јата доставува и геодетски елаборат за премер на гра-

ничната линија, изготвен по службена должност од 

страна на стручни лица вработени во Агенцијата. 

 

Член 3 

(1) Агенцијата доставува предлог одлука за менува-

ње на границите на катастарските општини во случај 

кога, во постапка по службена должност ќе се утврди 

дека фактичката состојба на границите на катастарски-

те општини е променета и не соодветствува со грани-

ците исцртани на катастарските планови. 

(2) Несоодветноста на границите на катастарските 

општини од став (1) на овој член, може да се должи на: 

-   природна промена на границата (меандрирање на 

водни токови и сл.); 

- изградба на капитални инфраструктурни објекти 

кои во дел се поклопуваат, а во дел се во близина на 

границите на катастарските општини; 

- и во други случаи. 

Член 4 

 (1) Утврдувањето на фактичката состојба на про-

менетата гранична линија на катастарските општини 

(во натамошниот текст: ‘‘КО‘‘) и премерот на истата, 

го врши комисија формирана од страна на директорот 

на Агенцијата. 

(2) Комисијата е составена од три стручни лица од 

геодетска насока, вработени во Агенцијата. 

(3) Комисијата од став (1) на овој член за утврдена-

та фактичка состојба и извршениот премер на промене-

тата гранична линија, изработува геодетски елаборат. 

(4) Геодетскиот елаборат од став (3) на овој член 

содржи: 

- Насловна страна; 

- Страна со содржина на геодетскиот елаборат; 

- Технички извештај; 

- Записник за разграничување; 

- Теренска скица на премерување; 

- Список на користени податоци; 

- Оригинални податоци од мерењата; 

- Податоци за извршените пресметувања на коорди-

натите на граничните точки; 

- Предлог на нова состојба; и 

- Список со новодобиени координати на точките на 

граничната линија. 

(5) Формата и содржината на насловната страна од 

став (4), алинеја 1 на овој член, е дадена во прилог број 

1, кој е составен дел на овој правилник. 

(6) Формата и содржината на страната со содржина 

на геодетскиот елаборат од став (4), алинеја 2 на овој 

член, е дадена во прилог број 2, кој е составен дел на 

овој правилник. 

(7) Формата и содржината на техничкиот извештај 

од став (4), алинеја 3 на овој член, е дадена во прилог 

број 3, кој е составен дел на овој правилник. 

(8) Формата и содржината на записникот за разгра-

ничување од став (4), алинеја 4 на овој член, е дадена 

во прилог број 4, кој е составен дел на овој правилник. 

(9) Формата и содржината на теренската скица на 

премерување од став (4), алинеја 5 на овој член,  е да-

дена во прилог број 5, кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

(10) Формата и содржината на предлогот на нова 

состојба од став (4), алинеја 9 на овој член, е дадена во 

прилог број 16 од Правилникот за премер на недвиж-

ности. 

 

Член 5 

Комисијата од член 4, став (1) на овој правилник, 

по утврдената фактичка состојба и извршениот премер 

на променетата гранична линија, поставува гранични 

белези и знаци  на граничните точки, согласно следни-

те правила: 
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- соседните белези и знаци на граничната линија на 
земјиштето треба меѓусебно да се догледуваат; 

-оддалеченоста меѓу соседните белези и знаци не 
може да биде поголема од 500м, освен во случај кога 
граничната линија минува по должината на природни 
или вештачки објекти (пат, река, железница и др.); 

-на места каде граничната линија преминува преку 
објект кој не е поширок од 10м, се поставува еден бе-
лег и знак пред или по преминот на граничната линија 
на КО преку граничните линии на објектот, зависно од 
постојните теренски услови; 

- на места каде граничната линија на КО преминува 
преку објект поширок од 10м, се поставуваат два беле-
га и знаци и тоа од двете страни на објектот на пресе-
кот со неговите гранични линии кои носат ист број; 

- во случај кога местото за поставување на белегот 
и знакот е непогодно, истиот се поставува поместен по 
должина на граничната линија на КО на соодветно по-
годно место. Од поместениот белег се мери растојание-
то до пресекот на граничната линија на КО и објектот, 
а ако постои можност се вршат и други мерења од од-
редени фиксни точки на земјиштето. Податоците од из-
вршените мерења се внесуваат во записникот за разгра-
ничување од член 4, став (4), алинеја 4 и теренската 
скица на премерување од член 4, став (4), алинеја 5 на 
овој правилник; 

- кога граничната линија поминува од еден на друг 
заеднички објект, граничната точка на КО се утврдува 
со пресек на оските на двата објекти, а обележувањето 
на терен се врши со четири белези и знаци поставени 
на пресечните точки на граничните линии на објектите; 
и 

- кога граничната линија на КО минува по ниска за-
растена шума (грмушка и слично), а заради обезбеду-
вање видливост меѓу соседните меѓни белези, се чисти 
односно прoсечува појас во широчина од 2м.  

 
Член 6 

(1) Обележувањето на граничните точки се врши со 
стабилни и видливи белези и знаци на кои е означен 
центарот на белегот.  

(2) Белезите можат да бидат бетонски, од природен 
камен и обележани на природна карпа. 

(3) Бетонските белези се со димензии 0,20м х 0,20м 
х 0,70м и истите се вкопуваат во земјата на длабочина 
од 0,60м, а над земја во висина од 0,10м.  

(4) Белезите од природен камен се со обработена 
глава со димензии 0,20м х 0,20м х 0,10м, а должината 
на белегот е 0,70м и се поставува на ист начин како и 
бетонскиот белег.  

(5) Белезите на природна карпа се обележуваат со 
димензии 0,20м х 0,20м х 0,10м. 

 
Член 7 

(1) Граничните белези се нумерираат редоследно од 
граничната точка од каде што започнува промената на 
границата на КО до граничната точка каде што завршу-
ва промената на границата на КО и тоа со арапски бро-
еви.  

(2) Граничните точки што претставуваат тромеѓа, 
четворомеѓа или повеќе меѓи, не добиваат броеви туку 
се обележуваат со почетните букви на катастарските 
општини. 

(3) Двојните гранични белези на заедничките објек-
ти се нумерираат со исти броеви. 

(4) Сите гранични точки меѓу две тромеѓи и четво-
ромеѓи се обележуваат со арапски броеви од 1, редо-
следно колку ги има. 

(5) Граничниот белег кој припаѓа на паровите на 
двојните белези за два заеднички објекти, носи два 
броја разделени со цртичка. 

(6) Граничните белези, вметнати меѓу два постојни 
белези, носат броеви во вид на дропка, со тоа што во 
броителот се наоѓа бројот на претходниот белег (со по-
мал број), а во именителот бројот на вметнатиот белег, 
почнувајќи од 1 па натаму. Кога меѓу еднаш вметнати-
те белези се вметнува нов белег, тогаш на бројот на 
претходниот белег, во именителот се додаваат мали 
букви од азбуката. 

 
Член 8 

Записникот за  разграничување се составува на са-
мото место и содржи податоци за: 

 - име на КО чии граници се менуваат, со краток 
опис и главни карактеристики на населеното место и 
подрачјето на КО и список на индикации за катастар-
ските парцели низ кои минува граничната линија; 

- опис на местото и тромеѓата, со имиња на соп-
ствениците на околните парцели, како и други подато-
ци кои можат да послужат за сигурна идентификација 
на тромеѓата; 

- опис на прекршните точки на кои е поставена гра-
ничната белега, пркршниот агол меѓу претходниот со 
наредниот правец на граничната линија во правец на 
обновување и обележување на истата; 

- насока на граничната линија според страните на 
светот, со податоци дали линијата меѓу два белега е 
права, крива или прекршена и протегање на линијата 
нагоре или надолу; 

- видот и бројот на белегот на прекршната точка на 
граничната линија и дали истата е двојна, тројна или 
сл.; 

- детален опис на граничната линија од белег до бе-
лег, односно викани места по кои таа минува, катастар-
ски култури и конфигурација на теренот и дали гранич-
ната линија минува на постојните објекти по средина 
или по една од страните на истите; 

- растојанија меѓу белезите утврдени со чекори или 
со слободна проценка; и 

- потписи на сите членови на Комисијата по из-
вршеното разграничување на граничната линија од 
тромеѓа до тромеѓа. 

 
Член 9 

Теренската скица на премерување на променетиот 
дел на границата на КО се составува на самото место и 
се изготвува на квалитетна хартија за цртање во размер 
1:10000 до 1:25000, зависно од големината и обликот 
на променетиот дел на границата на КО. При изготву-
вање на скицата се користат податоци за измерените 
растојанија и прекршните агли.  

 
Член 10 

(1) Врз основа на одлуката на Владата на Република 
Македонија за менување на границите на катастарски-
те општини и геодетскиот елаборат од член 4, став (3) 
на овој правилник, Агенцијата, по службена должност 
врши промена во катастарот на недвижности за нед-
вижностите во КО, содржани во одлуката, за што доне-
сува потврда за запишување на промена во катастарот 
на недвижности по службена должност. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член, се доставува 
до носителите на правата на недвижностите запишани 
во катастарот на недвижностите. 
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Член 11 
Во Центарот за катастар на недвижности Скопје се 

одржуваат следните КО:  
Горно и Долно Оризари, Грачани, Кучково, Никиш-

тане, Орман (Орман и Орман-вонград), Волково, Ѓорче 
Петров (Ѓорче Петров 1-Ново Село, Ѓорче Петров 2-
Мирче Ацев, Ѓорче Петров 3-Дексион, Ѓорче Петров 4-
Влае, Ѓорче Петров 5-Лепенец и Ѓорче Петров 6-Ѓорче 
Петров), Љубанци (Љубанци и Љубанци-вонград), Љу-
ботен (Љуботен и Љуботен-вонград), Радишани, Бутел, 
Визбегово, Чаир, Бањане, Блаце Кале, Брест, Бродец, 
Глуво/Бразда, Горњане, Кучевиште (Кучевиште и Ку-
чевиште-вонград), Мирковци, Побожје, Танушевци, 
Чучер-Сандево (Чучер-Сандево и Чучер-Сандево-вон-
град), Арачиново, Брњарци, Грушино, Мојанци, 
Орланци, Центар 1, Центар 2, Булачани (Булачани и 
Булачани-вонград), Идризово (Идризово и Идризово-
вонград), Јурумлери (Јурумлери и Јурумлери-вонград), 
Раштак, Страчинци, Црешево, Инџиково (Инџиково и 
Инџиково-вонград), Маџари, Старо Скопје, Синѓелиќ 
(Синѓелиќ 1, Синѓелиќ 2 и Синѓелиќ 3), Стајковци 
(Стајковци и Стајковци-вонград), Трубарево (Трубаре-
во и Трубарево-вонград), Гази Баба, Ајватовци, Буј-
ковци, Бунарџик, Бучинци, Дељадровци, Илинден 
(Илинден и Илинден-вонград), Кадино, Марино (Мари-
но и Марино-вонград), Миладиновци (Миладиновци и 
Миладиновци-вонград), Мралино, Мршевци, Текија, 
Бардовци, Долно Водно, Горно Водно, Нерези (Нерези 
и Нерези-вонград), Злокуќани, Карпош, Усје, Горно 
Лисиче (Горно Лисиче и Горно Лисиче-вонград), Дол-
но Лисиче (Долно Лисиче и Долно Лисиче-вонград), 
Драчево (Драчево 1 и Драчево 2), Кисела Вода 1, Кисе-
ла Вода 2, Горно Свиларе, Долно Свиларе, Кондово 
(Кондово и Кондово-вонград), Радуша (Радуша и Ра-
душа-вонград), Рашче (Рашче и Рашче-вонград), Бадар, 
Блаце П, Брезница, Горно Коњари, Градманци, Дивље, 
Долно Коњари, Катланово, Кожле, Ќојлија, Летевци, 
Огњанци, Петровец (Петровец и Петровец-вонград), 
Р‘жаничино, Средно Коњари, Сушица, Арнакија, Боја-
не (Бојане и Бојане-вонград), Буковиќ (Буковиќ и Буко-
виќ-вонград), Грчец, Копаница, Крушопек, Ласкарци, 
Паничари, Раовиќ, Семениште, Чајлане, Глумово, Мат-
ка (Матка и Матка-вонград), Сарај, Шишево (Шишево 
и Шишево-вонград), Барово, Говрлево, Горно Соње, 
Добри Дол, Долно Соње (Долно Соње и Долно Соње-
вонград), Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Патишка 
Река, Ракотинци, Света Петка, Сопиште (Сопиште и 
Сопиште-вонград), Чифлик, Алдинци, Батинци (Ба-
тинци и Батинци-вонград), Вртекица, Горно Количани, 
Долно Количани, Драчевица, Елово, Калдирец, Мал-
чиште, Маркова Сушица, Морани, Осинчани, Пага-
руша, Рамни Габер, Студеничани (Студеничани и Сту-
деничани-вонград), Умово, Цветово, Црвена Вода, Црн 
Врв, Вражале, Градовци, Гумалево, Дејковец, Добрино, 
Зелениково, Ново Село Д, Орешани, Пакошево, Палиг-
рад, Смесница, Страхојадица, Таор, Тисовица.  

 
Член 12 

Во секторите за катастар на недвижноста се одржу-
ваат следните КО: 

 
1. Сектор за катастар на недвижности А: 
1.1. Одделение за катастар на недвижности Берово: 

Берово (Берово и Берово – вонград), Будинарци, Вла-
димирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Ратево, 
Русиново, Смојмирово (Смојмирово и Смојмирово-
вонград), Негрево, Панчарево, Пехчево, Робово, 
Умлена, Црник, Чифлик;  

1.2. Одделение за катастар на недвижности Делчево: 
Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово (Габрово 
и Габрово-вонград), Град, Делчево, Драмче, Звегор 
(Звегор и Звегор-вонград), Илиово, Киселица, Косово 
Дабје, Нов Истевник, Очипала, Разловци, Селник, Ста-
мер, Стар Истевник, Тработивиште, Турија, Чифлик, 
Дулица, Македонска Каменица, Косевица, Костин Дол, 
Луковица, Моштица, Саса, Тодоровци. 

1.3. Одделение за катастар на недвижности Гевге-
лија: Богданци (Богданци и Богданци-вонград), Ѓавато, 
Селемли, Стојаково, Богородица, Гевгелија, Кованци, 
Конско, Моин, Мрзенци, Негорци, Ново Коњско, Пр-
дејци, Серменин, Хума, Габрово, Давидово, Милет-
ково, Миравци (Миравци и Миравци-вонград), Пет-
рово, Смоквица, Дурутли, Ѓопчели, Куртамзали, Нико-
лиќ, Нов Дојран (Нов Дојран и Нов Дојран-вонград), 
Органџали, Севендекли, Сретеново, Стар Дојран, 
Фурка, Црничани, Чаушли, Џумабос.  

1.4. Одделение за катастар на недвижности Кочани: 
Врбица, Жиганци, Лепопелци, Ново Селани, Соко-
ларци, Чешиново, Бели, Горни Подлог, Горно Градче, 
Грдовци, Долни Подлог, Долно Градче, Јастребник, 
Кочани, Лешки, Мојанци, Нивичани, Пантелеј, Паша-
џиково, Полаки, Припор, Рајчани, Тркање, Црвена 
Нива, Бања, Бурилчево, Кучичино, Облешево, Спанче-
во (Спанчево и Спанчево-вонград), Теранци, Уларци, 
Чифлик, Цера, Безиково, Вранинци, Главовица, Костин 
Дол, Небојани, Ново Село, Оризари, Пресека, Приба-
чево, Речани, Видовиште, Зрновци, Мородвис. 

1.5. Одделение за катастар на недвижности Кратово: 
Близанци, Вакуф, Горно Кратово, Димонце, Емирица, 
Железница, Живалево, Каврак, Кетеново, Кнежево, Кој-
ково, Коњух, Кратово, Крилатица, Куклица, Куново, 
Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, Приковци, Секу-
лица, Страцин, Талашманце, Татомир, Тополовиќ, Трно-
вац, Туралево, Филиповци, Шлегово, Шопско Рударе. 

1.6. Одделение за катастар на недвижности Крива 
Паланка: Б‘с, Баштево, Борово, Варовиште, Габар, Го-
лема Црцорија, Градец, Длабочица, Дренак, Дрење, 
Добровница, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Ко-
нопница, Костур, Кошари, Крива Паланка, Кркља, Кр-
стов Дол, Лозаново, Луке, мала Црцорија, Мартиница, 
Метежево, Мождивњак, Нерав, Огут, Осиче, Подржи 
Коњ, Станци, Т‘лминци, Трново, Узем, Ветуница, Вр-
жогрнци, Герман, Гиновци, Гулинци, Криви Камен, 
Љубинци, Милутинце, Одрено, Опила, Отошница, 
П‘клиште, Петралица, Псача, Радибуш, Ранковце, 
Станча. 

1.7. Одделение за катастар на недвижности Кума-
ново: Аљинце, Бељаковце, Војник, Довезенце, Дренок, 
Зубовце, Јачинце, Клечевце, Косматац, Мургаш, 
Облавце, Орах, Ругинце, Стрезовце, Агино Село, Би-
љановце (Биљановце и Биљановце-вонград), Брзак, 
Вакв, Винце, Горно Коњаре, Д‘лга, Доброшане (Добро-
шане и Доброшане-вонград), Карабичане, Куманово, 
Лопате Лопате и Лопате-вонград), Љубодраг, Ново 
Село, Пчиња (Пчиња и Пчиња-вонград), Режановце, 
Речица, Романовце (Романовце и Романовце-вонград), 
Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, 
Умин Дол, Черкези (Черкези и Черкези-вонград), Чети-
рце, Шупљи Камен, Алашевце, Белановце, Ваксинце 
(Ваксинце и Ваксинце-вонград), Виштица (Виштица и 
Виштица-вонград), Глажња, Гошинце, Думановце, Зло-
куќане, Извор, Липково (Липково и Липково-вонград), 
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Лојане (Лојане и Лојане-вонград), Матејче (Матејче и 
Матејче-вонград), Никуштак (Никуштак и Никуштак-
вонград), Опае, Оризари, Отља (Отља и Отља-вон-
град), Р‘нковце, Ропалце, Руница, Слупчане (Слупчане 
и Слупчане-вонград), Стража, Стрима, Габреш, Гра-
диште, Живење, К‘шање, Кокошиње, Колицко, Кутли-
бег, Кучкарево, Новосељане, Орашац, Пезово, Скач-
ковце, Алгуња, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буков-
љане, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, 
Добрача, Драгоманце, Жегљане, Жељувино, Канарево, 
Карловце, Коинце, Кокино, М‘гленце, Макреш, Мало-
тино, Младо Нагоричане, Никуљане, Осиче, Пелинце, 
Пузајка, Рамно, Старо Нагоричане, Степанце, Стрно-
вац, Цветишница, Цвиланце, Челопек. 

1.8. Одделение за катастар на недвижности Него-
тино: Барово, Бесвица, Бистренци, Демир Капија, Дра-
чевица, Дрен, Иберли, Корешница, Кошарка, Прждево, 
Челевец, Чифлик, Брусник, Вешје, Војшанци, Горни 
Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Калањево, Криволак, 
Курија, Липа, Неготино, Пепелиште, Пештерница, 
Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови 1, Црвени Брегови 
2, Џидимирци, Шеоба. 

1.9. Одделение за катастар на недвижности Про-
биштип: Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Горно Бар-
барево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Долни Стубол, 
Долно Барбарево, Дренок, Зарапинци, Куково, Кун-
дино, Лезово, Марчино, Неокази, Пестршино, Петри-
шино, Пишица, Плешанци, Пробиштип, Пуздерци, 
Стрисовци, Стрмош, Трооло, Бунеш, Древено, Зелен-
град, Злетово, Јамиште, Лесново, Ратавица, Трипа-
танци, Турско Рудари, Шталковица. 

1.10. Одделение за катастар на недвижности Ра-
довиш: Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни Ли-
повиќ, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовиќ, Дол-
ни Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Ракитец, Ско-
руша, Злеово (Злеово и Злеово-вонград), Јаргулица, 
Подареш, Покрајчево (Покрајчево и Покрајчево-вон-
град), Смиланци, Али Коч, Бучим, Воиславци, Дамјан, 
Држани, Инево (Инево и Инево-вонград), Калаузлија, 
Калуѓерица, Козбунар, Ќоселија, Коџалија, Ново Село, 
Ораовица (Ораовица и Ораовица-вонград), Папавница, 
Погулево, Прналија, Радовиш (Радовиш и Радовиш-
вонград), Раклиш (Раклиш и Раклиш-вонград), Сул-
дурци, Супурге, Тополница, Шаинташ, Шипковица, 
Штурово. 

1.11. Одделение за катастар на недвижности 
Штип: Брест, Врсаково, Горачино, Доброшани, До-
лани, Драгоево, Едеклерци, Јамуларци, Калапетровци, 
Караорман (Караорман и Караорман-вонград), Кошево, 
Криви Дол, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љубо-
тен, Никоман, Ново Село, Пенуш, Пиперово, Почи-
вало, Пухче, Сарчиево, Селце, Скандалци, Софилари, 
Степанци, Суво Грло, Судиќ, Сушево, Танатарци, Тес-
темелци, Три Чешми (Три Чешми и Три Чешми-вон-
град), Хаџи-Реџепли, Црешка, Чардаклија (Чардаклија 
и Чардаклија-вонград), Чифлик, Шашаварлија, Шопур, 
Штип (Штип 1, Штип 2, Штип 3, Штип 4, Штип 5, 
Штип 6 и Штип-вонград), Ново Село Ш (Ново Село Ш 
и Ново Село Ш-вонград), Аргулица, Батање, Вртешка, 
Голем Габер, Горни Балван, Горно Трогерци, Долни 
Балван, Долно Трогерци, Ебеплија, Јунузлија, Калауз-
лија, Карбинци (Карбинци и Карбинци-вонград), Ке-
пекчелија, Козјак, Крупиште, Курфалија, Кучилат, Ку-
чица, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Оџалија, Припе-

чани, Прналија, Радање, Руљак, Таринци (Таринци и 
Таринци-вонград), Црвулево. 

1.12. Одделение за катастар на недвижности 
Струмица: Бориево (Бориево и Бориево-вонград), Бо-
силово (Босилово и Босилово-вонград), Гечерлија, 
Дрвош, Еднокуќево, Иловица (Иловица и Иловица-
вонград), Петралинци, Радово, Робово, Сарај, Секир-
ник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали, Штука, Дор-
ломбос, Злешево, Костурино (Костурино и Костурино-

вонград), Куклиш (Куклиш и Куклиш-вонград), Ме-
мешли, Орманли, Раборци, Свидовица, Три Води, Че-
пели, Банско (Банско и Банско-вонград), Моноспитово 
(Моноспитово и Моноспитово-вонград), Мутрино 
(Муртино и Муртино-вонград), Сачево, Бајково, Барба-
рево, Борисово, Габрово, Дражево, Зубово (Зубово и 
Зубово-вонград), Колешино (Колешино и Колешино-

вонград), Мокриево (Мокриево и Мокриево-вонград), 
Мокрино, Ново Коњарево/Бадолен (Ново Коњарево/Ба-
долен и Ново Коњарево/Бадолен-вонград), Ново Село 
(Ново Село и Ново Село-вонград), Смолари (Смолари 
и Смолари-вонград), Старо Коњарево (Старо КОњаре-
во и Старо Коњарево-вонград), Стиник, Сушица, Ба-
ница, Белотино, Вељуса (Вељуса и Вељуса-вонград), 

Водоча, Градско Балдовци, Дабиље, Добрејци (Доб-
рејци и Добрејци-вонград), Попчево (Попчево и Поп-
чево-вонград), Просениково (Просениково и Просени-
ково-вонград), Рич, Струмица, Ангелци, Варварица, 
Василево (Василево и Василево-вонград), Висока Ма-
ала, Владиевци (Владиевци и Владиевци-вонград), Гра-
дошорци (Градошорци и Градошорци-вонград), Добро-
шинци (Доброшинци и Доброшинци-вонград), Дукати-

но (Дукатино и Дукатино-вонград), Едрениково, Куш-
кулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово (Пиперово и 
Пиперово-вонград), Радичево, Седларци, Сушево, Тре-
бичино, Чанаклија.   

1.13. Одделение за катастар на недвижности Све-
ти Николе: Аџи Матово, Аџи Бегово, Бекирлија, Дур-
фулија (Дурфулија и Дурфулија-вонград), Ѓуземелци, 

Каратманово (Каратманово и Каратманово-вонград), 
Кишино, Ќоселари, Лозово (Лозово и Лозово-вонград), 
Милино (Милино и Милино-вонград), Сарамзалино, 
Алакинце, Амзабегово (Амзабегово и Амзабегово-вон-
град), Арбасанци, Богословец, Буриловци, Горно Ѓу-
ганце, Горобинци, Делисинци, Долно Ѓуганце, Ерџели-
ја (Ерџелија и Ерџелија-вонград), Кадрифаково, 

Кнежје, Крушица, Макреш, Малино, Мечкуевци, Мус-
тафино (Мустафино и Мустафино-вонград), Немањица, 
Мездра, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, 
Преот, Ранчинци, Свети Николе (Свети Николе и Све-
ти Николе-вонград), Сопот, Стануловци, Стањевци, 
Строиманци, Трстеник, Црнилиште (Црнилиште и Цр-
нилиште-вонград). 

1.14. Одделение за катастар на недвижности Ва-
ландово: Бајрамбос, Балинци, Башали, Башибос, Брај-
ковци, Булунтули, Валандово (Валандово и Валандово-
вонград), Градец (Градец и Градец-вонград), Грчиште, 
Дедели, Јосифово, Казандол, Кочули, Марвинци, Пира-
ва (Пирава и Пирава-вонград), Плавуш, Прстен, Раб-
рово, Собри, Терзели, Чалакли, Честово. 

1.15. Одделение за катастар на недвижности Ви-
ница: Блатец, Липец, Виница, Виничка Кршла, Градец, 
Грљани, Драгобраште, Истибања, Јакимово, Кали-
манци, Лаки, Лески, Пекљани, Трсино, Црн Камен. 



 Стр. 28 - Бр. 159                                                                             18 ноември 2013 
 

2. Сектор за катастар на недвижности Б          
2.1.  Одделение за катастар на недвижности Битола: 

Бач, Брод, Велесело, Гермијан, Добровени, Живојно, 
Полог, Скочивир, Сливица, Совиќ, Барешани, Бистри-

ца (Бистрица и Бистрица-вонград), Велушина, Граеш-
ница,  Драгош, Жабени, Злокуќани, Канино, Кишава, 
Кравари (Кравари и Кравари-вонград), Кременица, Кр-
стоар, Лажец, Олевени, Оптичари, Острец, Поро-
дин/Меџитлија, Егри, Битола (Битола 1/2, Битола 3, Би-
тола 4, Битола 5 и Битола-вонград), Братин Дол, Брус-
ник, Буково, Горно Оризари, Дихово (Дихово и Ди-

хово-вонград), Долно Оризари, Карамани, Крклино, 
Лавци, Логоварди, Магарево, Нижеполе, Орехово, Пое-
шево, Раштани, Снегово, Трн, Трново (Трново и Тр-
ново-вонград), Гопеш, Доленци, Ѓавато, Кажани, Лера, 
Маловиште, Метимир, Рамна, Ротино, Свиниште, 
Српци, Стрежево, Цапари (Цапари и Цапари-вонград), 
Алинци, Будаково, Дедебалци, Добрушево (Добрушево 
и Добрушево-вонград),  Мојно, Мусинци, Ношпал, 

Путурус, Трап, Црничани, Габалавци, Драгарино, Дра-
гожани, Древеник, Кукуречани, Лисолај, Лопатица, 
Облаково, Секирани, Старо Змирново, Црнобуки, Цр-
ноец,  Беранци, Вашарејца, Долно Српци, Чарлија, 
Ивањевци, Лознани, Могила (Могила и Могила-вон-
град), Новоселани, Подино, Радобор, Свето Тодори, 
Трновци, Арматуш, Балдовенци, Биљаник, Врањевци, 

Гнеотино, Гнилеш, Горно Аларци, Грумазци, Далбе-
говци, Добромири, Долно Агларци, Долно Орахово, 
Мегленци, Новаци (Новаци и Новаци-вонград), Пара-
лово, Рибарци, Суводол, Тепавци, Брник, Будимирци, 
Градешница, Груништа, Зович 1, Зович 2, Ивени, Ма-
ково, Орле, Петалино, Рапеш, Старавина. 

2.2.  Одделение за катастар на недвижности Маке-

донски Брод: Македонски Брод, Вир, Грешница, Де-

вич, Горно/Долно Манастирец, Крушје, Драгов Дол, 

Барбарос, Дреново, Ижиште, Крапа, Латово, Локвица, 

Модриште, Ореовец, Русјаци, Сланско, Слатина, Суво-

дол, Томино Село, Тополница, Требино, Црешнево, 

Дворци, Пласница, Преглово, Белица, Бенче, Битово, 

Близанско, Брезница, Брест, Волче, Ботушје, Заград, 

Звечан, Здуње, Зркле, Инче, Калуѓерец, Ковче, Косово, 

Лупште, Могилец, Рамне, Растеш, Самоков, Сушица, 

Тажево, Требовље. 

2.3. Одделение за катастар на недвижности Дебар: 

Бајрамовци, Баланци, Брештани, Броштица, Голем 

Папрадник, Горенци, Горно Мелничани, Долгаш, Дол-

но Мелничани, Евла, Елевци, Житинени, Кочишта, Ко-

џаџик, Мал Папрадник, Новак, Осолница, Пареши, 

Праленик, Баниште, Бомово, Горно Косоврасти, Дебар 

(Дебар-вонград, Дебар 1, Дебар 2 и Дебар 3),  Долно 

Косоврасти, Коњари, Манастирец, Отишани, Рајчица, 

Селокуќи, Спас, Татар Елевци, Хаме/Кривци,   Џе-

пиште, Гари, Могорче, Осој. 
2.4. Одделение за катастар на недвижности Демир 

Хисар: Бараково, Белче, Вардино, Граиште, Демир Хи-
сар (Демир Хисар и Демир Хисар-вонград), Единаково, 
Журче, Загориче, Кутретино, Лесково, Ново Село, 
Обедник, Прибилци, Ракитница, Света, Сладуево, 
Слепче, Смилево, Стругово, Суводол, Утово, Бабино, 
Базерник, Боиште, Брезово, Вирово, Големо Илино, 
Доленци, Жван, Железнец, Зашле, Мало Илино, Мре-
нога, Радово, Слоештица, Сопотница, Суво Грло, Це-
рово. 

2.5. Одделение за катастар на недвижности Гости-
вар: Корито, Тумчевиште, Форино, Чегране, Г.Ба-
њица/Д.Бањица, Ѓоновица, Митрој Крсти, Симница, 
Сушица 1, Балин Дол, Беловиште, Гостивар (Гостивар 
1 и Гостивар 2), Дебреше, Мало Турчане, Чајле, Бели-
чица, Бибај, Богдево, Бродец, Волковија, Врбен, Гре-
кај/Нивиште, Дуф, Жужње, Кичиница, Кракорница, 

Леуново, Маврово (Маврово и Маврово-вонград), Ни-
кифорово, Нистрово, Ничпур, Ново Село 2, Орќуше, 
Рибница, Сенце, Сретково, Тануше, Церово, Горјане, 
Градец, Добри Дол, Ѓурѓевиште, Калиште, Ломница, 
Неготино-Полошко, Сенокос, Ќафа, Аџиевци, Битуше, 
Болетин, Велебрдо, Видуше, Врбјани, Галичник, Жи-
ровница, Јанче, Лазарополе, Присојница, Росоки, Рос-

туша, Селце, Скудриње, Сушица 2, Требиште, Тре-
сонче, Железна Река, Куново, Лакавица, Падалиште, 
Србиново, Страјане, Трново, Врановци, Врапчиште, 
Галиште, Зубовце, Ново Село 1, Пожаране, Топлица, 
Вруток, Горно Јеловце, Долно Јеловце, Здуње, Леш-
ница, Печково, Равен, Речане.  

2.6. Одделение за катастар на недвижности Кава-

дарци: Бегниште, Брушани, Ваташа, Возарци, Галиште, 
Гарниково, Глишиќ, Грбовец, Дабниште, Добротино, 
Драгожел, Драдња, Дреново, Кавадарци (Кавадарци и 
Кавадарци-вонград) Кесендре, Кошани, Марена, Пра-
ведник, Раец, Ресава, Сопот, Фариш, Шешково, Шивец, 
Бојанчиште, Бохула, Бошава, Клиново, Конопиште, 
Крњево, Куманичево, Мрежичко, Радња, Рожден, 

Страгово, Чемерско, Дебриште, Камен Дол, Круше-
вица, Манастирец, Мрзен Ораовец, Паликура, Рибарци, 
Росоман, Сирково, Трстеник. 

2.7. Одделение за катастар на недвижности Кичево: 
Белица, Брждани, Видрани, Големо Црско, Добреноец, 
Душегубица, Другово, Ехловец, Иванчишта, Јаворец, 
Јудово, Кладник, Кленоец, Козица, Лавчани, Малкоец, 
Мало Црско, Манастирско-Доленци, Подвис, Попоец, 

Пополжани, Прострање, Свињиште, Србјани, Цер, Ки-
чево (Кичево 1, Кичево 2, Кичево 3, Кичево 4, Кичево 
5, Кичево 6, Кичево 7, Кичево 8, Кичево 9 и Кичево 
10), Кнежино, Лазаровци, Мамудовци, Осој (Осој и 
Осој-вонград), Раштани (Раштани и Раштани-вонград), 
Трапчин Дол (Трапчин Дол и Трапчин Дол-вонград), 
Арангел (Арангел и Арангел-вонград), Бериково, Га-

рани, Жубрино, Јагол, Јагол Доленци, Ново Село, 
Осломеј, Папрадиште, Поповјани, Премка, Србица 
(Србица и Србица-вонград), Стрелци (Стрелци и 
Стрелци-вонград), Туин (Туин и Туин-вонград), Цр-
вивци, Шутово, Лисичани, Велмевци, Атишта, Бигор 
Доленци, Вранештица, Дупјани, Карбуница, Козичино, 
Крушица, Миокази, Орланци, Патец, Рабетино, Ре-

чани-Челопечко, Светораче, Челопеци, Бачишта (Ба-
чишта и Бачишта-вонград), Букојчани, Грешница 
(Грешница и Грешница-вонград), Длапкин Дол, Зајас 
(Зајас и Зајас-вонград), Колари, Колибари, Лешница, 
Мидинци, Речани-Зајашко, Страгомиште (Страгомиш-
те и Страгомиште-вонград), Тајмиште.  

2.8. Одделение за катастар на недвижности Кру-

шево: Житоше, Локвени, Кочиште, Растојца, Алданци, 
Арилево, Белушино, Бирино, Борино, Бучин, Врбоец, 
Горно Дивјаци, Долно Дивјаци, Јакреново, Крушево 
(Крушево и Крушево-вонград), Норово, Острилци, 
Пресил/Милошево, Пуста Река, Саждево, Свето Мит-
рани, Селце. 
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2.9. Одделение за катастар на недвижности Охрид: 
Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, 
Врбјани, Годивје, Горно Средоречие, Злести, Издег-
лавје, Лактиње, Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздо-
лени, Песочани, Слатино, Сливово, Турје, Црвена 
Вода, Вапила, Завој, Косел, Куратица, Ливоишта, Опе-
ница, Плаќе, Речица, Свиништа, Сирула, Скребатно, 
Волино, Горенци, Климештани, Мешеишта, Оровник, 
Требеништа, Велгошти, Велестово, Горно Лакочереј 
(Горно Лакочереј и Горно Лакочереј-вонград), Долно 
Лакочереј (Долно Лакочереј и Долно Лакочереј-вон-
град), Елшани, Коњско, Лескоец, Љубаништа, Охрид 
(Охрид 1, Охрид 2, Охрид 3 и Охрид 4), Пештани, 
Рамне, Трпејца. 

2.10. Одделение за катастар на недвижности При-
леп: Подвис, Бело Поле, Браилово, Вранче, Горно 
Село, Гостиражни, Дабјани, Дебреште (Дебреште и 
Дебреште-вонград), Десово, Догаец, Долнени (Долнени 
и Долнени-вонград), Дреновци, Дупјачани, Забрчани, 
Заполжани, Зрзе, Костинци, Кошино, Кутлешево, Ла-
жани, Мало Мраморани, Магари, Небрегово, Новосе-
лани, Пешталево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Се-
кирци, Сенокос, Слепче, Сливје, Средорек, Стровија, 
Црнилиште, Бела Црква (Бела Црква и Бела Црква-вон-
град), Боротино, Воѓани, Врбјани, Годивје, Кореница, 
Кривогаштани (Кривогаштани и Кривогаштани-вон-
град), Крушеани, Обршани, Пашино Рувци, Белово-
дица, Беровци, Варош, Волково, Галичани, Голем Ра-
добил, Големо Коњари, Дабница, Дрен, Кадино Село, 
Крстец, Леништа, Мажучиште, Мал Радобил, Мало Ко-
њари/Мирче Ацев, Мало Рувци, Никодин, Ново Ла-
гово, Ореовец, Плетвар, Прилеп, Прилепец, Присад, 
Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, Тро-
јаци, Царевиќ, Чумово, Штавица, Алинци, Бонче, Ве-
селчани, Ерековци, Загорани, Канатларци, Клепач, Ло-
патица, Марул, Подмол, Тополчани, Тројкрсти, Чепи-
гово, Шелеверци, Бешиште, Вепрчани, Витолиште, Вр-
бско, Гуѓаково, Дуње, Живово, Кален, Кокре, Круше-
вица, Манастир-Мариово, Мелница, Пештани, Пол-
чиште 1, Полчиште 2, Чаниште. 

2.11. Одделение за катастар на недвижности Ре-
сен: Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, 
Горна Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грн-
чари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Долно Перово, 
Дрмени, Евла, Езерани, Златари, Избишта, Јанковец, 
Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, 
Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Пет-
рино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, 
Ресен (Ресен и Ресен-вонград), Сливница, Сопотско, 
Стење, Стипона, Царев Двор, Штрбово, Шурленци. 

2.12. Одделение за катастар на недвижности 
Струга: Богојци, Делогожди, Корошишта/Џепин, Ли-
вада, Мислодежда, Ново Село, Поум, Бороец (Бороец и 
Бороец-вонград), Лабуништа (Лабуништа и Лабу-
ништа-вонград), Подгорци, Ташмаруништа, Безово, 
Брчево, Буринец/Селци, Дренок, Лакаица/Јабланица 
(Лакаица/Јабланица и Лакаица/Јабланица-вонград), 
Луково (Луково и Луково-вонград), Модрич, Нерези, 
Пискупштина, Присовјани/Глобочица, Р‘жаново /Ло-
ков/Збажди, Биџево, Вишни, Враниште (Враниште и 
Враниште-вонград), Горна Белица/Вевчани (Горна Бе-
лица/Вевчани и Горна Белица/Вевчани-вонград), Долна 
Белица, Драслајца, Заграчани/Шум, Калишта, Ложани, 
Мали Влај, Мислешево (Мислешево и Мислешево-вон-
град), Мороишта, Октиси (Октиси и Октиси-вонград), 
Радожда, Радолишта (Радолишта и Радолишта-вон-
град), Струга, Франгово (Франгово и Франгово-вон-
град), Велешта (Велешта и Велешта-вонград), Горно 
Татеши, Добовјани, Долно Татеши.   

2.13. Одделение за катастар на недвижности Те-
тово: Горна Лешница, Групчин, Добарце (Добарце и 
Добарце-вонград), Долна Лешница, Желино (Желино и 
Желино-вонград), Копачин Дол, Ларце (Ларце и Ларце-
вонград), Луковица, Мерово, Ново Село 1, Озормиште 
(Озормиште и Озормиште-вонград), Палатица (Палати-
ца и Палатица-вонград), Рогле, Седларево, Стримница 
(Стримница и Стримница-вонград), Требош (Требош и 
Требош-вонград), Церово, Чифлик, Бозовце (Бозовце и 
Бозовце-вонград), Бродец, Вешала, Гајре, Лисец (Ли-
сец и Лисец-вонград), Шипковица (Шипковица и Шип-
ковица-вонград), Боговиње (Боговиње и Боговиње-вон-
град), Жеровјане, Ново Село 2 (Ново Село 2 и Ново Се-
ло 2-вонград), Раковец, Селце Кеч, Блаце, Брвеница 
(Брвеница и Брвеница-вонград), Волковија, Гургур-
ница, Долно Седларце, Милетино (Милетино и Миле-
тино-вонград), Радиовце, Стенче, Теново (Теново и Те-
ново-вонград), Челопек (Челопек и Челопек-вонград), 
Жилче, Јанчиште, Јегуновце, Копанце, Подбреге, Пре-
љубиште, Раотинце, Ратае, Сиричино, Туденце, Шем-
шево (Шемшево и Шемшево-вонград), Горно Палчиш-
те (Горно Палчиште и Горно Палчиште-вонград), Гор-
но Седларце (Горно Седларце и Горно Седларце-вон-
град), Долно Палчиште (Долно Палчиште и Долно 
Палчиште-вонград), Јеловјане, Камењане (Камењане и 
Камењане-вонград), Новаќе, Синичане (Синичане и 
Синичане-вонград), Урвич, Брезно, Варвара, Глоѓи 
(Гложи и Глоѓи-вонград), Доброште (Доброште и Доб-
роште-вонград), Јелошник, Лешок, Непроштено (Неп-
роштено и Непроштено-вонград), Нераште (Нераште и 
Нераште-вонград), Одри (Одри и Одри-вонград), 
Првце, Пршовце (Пршовце и Пршовце-вонград), Сла-
тино (Слатино и Слатино-вонград), Теарце (Теарце и 
Теарце-вонград), Вејце, Голема Речица (Голема Речица 
и Голема Речица-вонград), Лавце, Мала Речица, Сара-
ќино, Селце (Селце и Селце-вонград), Тетово (Тетово 
1, Тетово 2, Тетово 3 и Тетово-вонград), Фалиш, Бело-
виште, Вратница (Вратница и Вратница-вонград), Ја-
жинце, Орашје, Рогачево, Старо Село, Ѓермо, Једоарце, 
Отуње, Порој (Порој и Порој-вонград), Сетоле, Џеп-
чиште (Џепчиште и Џепчиште-вонград).    

2.14. Одделение за катастар на недвижности Ве-
лес: Бањица, Бусилци, Витанци, Војница, Голозинци, 
Горно Врановци, Еловец, Крајници, Крива Круша, Ли-
сиче, Мелница, Ново Село Ч, Отиштино, Раковец, Чаш-
ка (Чашка и Чашка-вонград), Бистрица, Богомила, Габ-
ровник, Капиново, Мокрени, Нежилово, Ораов Дол, 
Ореше, Папрадиште, Плевење, Согле, Теово, Цреш-
нево, Виничани, Водоврати, Градско, Грнчиште, Дво-
риште, Згрополци, Кочилари, Куридере, Ногаевци, 
Подлес, Свеќани, Скачинци, Убого, Уланци, Чичево, 
Владиловци, Долно Врановци, Извор, Крнино, 
Мартолци, Оморани, Поменово, Попадија, Смиловци, 
Стари Град, Степанци, Башино Село (Башино Село и 
Башино Село-вонград), Белештевица, Бузалково, Ве-
терско, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Дре-
ново, Иванковци, Каласлари, Карабуњиште, Крушје, 
Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Ново Село, 
Ораовец, Оризари (Оризари и Оризари-вонград), Ото-
вица (Отовица и Отовица-вонград), Раштани, Р‘левци, 
Рудник, Сливник, С‘лп, Сојаклари, Сопот, Велес, Цр-
квино, Чалошево, Џидимирци. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-19548/1 Претседател 

8 ноември 2013 година на Управен одбор, 
Скопје  Aнета Јорданова, с.р. 
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3751. 
Врз основа на член 102 од Законот за катастар на 

недвижности („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 ИЗГОТВУВАЊЕ НА ТОПОГ-
РАФСКИ КАРТИ, ОРТОФОТО КАРТИ/ПЛАНОВИ 

И КАРТОГРАФСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на изгот-

вување на топографските карти, ортофото картите/пла-
новите и картографските производи, формата и сод-
ржината на геодетскиот елаборат за топографските 
карти, како и формата и содржината на образецот на 
овластувањето за изготвување на картографски произ-
води и на согласноста за ставање во употреба на 
картографски производи.  

 
Дефиниции 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1.”Карта” е графички обликуван приказ на земјина-
та површина во рамнина, намален во одреден однос, 
математички конструиран и генерализиран. 

2.”Топографска карта” е општа географска карта со 
голем број информации за прикажаното подрачје, кои 
се однесуваат на сообраќајниците, водите, вегетаци-
јата, обликот на релјефот и границите на администра-
тивните области, надополнети со описот на картата, на 
која што сите објекти се прикажани со еднаква важ-
ност. 

3.”Топографски премер” е постапка на прибирање и 
обработка на податоци за хоризонтална и вертикална 
претстава на земјиштето, со примена на геодетски ме-
тоди. 

4.”Топографска база на податоци” е збир на објекти 
во која секој објект претставува некој физички ентитет, 
поим или идеја од реалноста. 

5.”Картографска база” е база добиена од топограф-
ската база со методи на генерализација. 

6.”Унифициран јазик за моделирање” - UML 
(Unified Modeling Lаnguage) е стандарден графички ја-
зик за моделирање на податоци.  

7. “Дигитален модел на висини” - DEM (Digital 
Elevation Model) е воопштен поим за дигитален троди-
мензионален (3Д) модел на висини. 

8. “Дигитален модел на терен” - DTM (Digital 
Terrain Model) е збир на правилно распоредени точки 
по координатните оски,  чии просторни координати се 
користат за формирање на математички модел на тере-
нот, земајќи ги во предвид и координатите на вегетаци-
јата, изградените објекти, патиштата, прекршните ли-
нии и карактеристичните точки.  

9.”Дигитален модел на релјеф” - DSM (Digital 
Surface Model) е збир на правилно распоредени точки 
по координатните оски, чии просторни координати се 
користат за формирање на математички модел на пов-
ршината на Земјата.  

10. “Аерофотограметриски снимки” се снимки нап-
равени од воздух со мерни камери. 

11. “Сателитски снимки” се снимки направени од 
сателит. 

12. “Мерна камера” е аналогна или дигитална фо-
тограметриска камера со познати елементи на внат-
решна ориентација кои се одредуваат со калибрација. 

13.”Аеротриангулација” е метода на одредување на 
елементите на надворешна ориентација на снимките со 
помош на координатите на геодетските и ориентацио-
ните точки и на извршените фотограметриски мерења. 

14. “Ортофотоснимка” е средишен дел од аерофо-
тограметриска снимка преведен од централна или дру-
га позната проекција во ортогонална, по пат на редре-
сирање. 

15.”Ортофотокарта” е лист еквивалентен на листот 
од топографската карта, составен од една или мозаик 
од повеќе ортофотоснимки со единствен размер, во ко-
ординатен систем. 

16. “Размер” е однос помеќу одредена должина на 
картата и нејзината соодветна должина во природа. 

17. “Глобален навигациски сателитски систем” - 
GNSS (Global Navigation Satellite System) е сателиски 
систем за  геопозиционирање и навигација на глобално 
ниво. 

18.”Картографска проекција” е проекција  која ги 
дефинира математичките закони за проектирање на 
точки од земјиниот елипсоид, или земјината топка, во 
рамнина. 

19.”Координатна мрежа” е мрежа на координатни 
линии на елипсоидот (меридијани и паралели). 

20.”Картографска мрежа” е проекција на коорди-
натната мрежа во рамнина, односно графички приказ 
на меридијаните и паралелите проектирани од земјини-
от елипсоид во рамнината на картата. 

21.”Номенклатура на листови на карти” е поделба 
на земјината површина на листови по одредени прави-
ла и нивно нумерирање за соодветен размер. 

22.”Точност на позицијата” е нумерички начин на 
опишување на квалитетот со кој е извршено геопози-
ционирањето, односно картирањето на просторните 
податоци. 

23.”Атрибути” се описи на места, појави или објек-
ти на површината на Земјата.  

24.”Логичка конзистентност” е усогласеност, од-
носно логичка поврзаност на топографскиот податок со 
преостанатите податоци во топографската база на по-
датоци. 

 
II. ТОПОГРАФСКИ КАРТИ 

 
Размер на топографските карти 

 
Член 3 

Размерот на топографските карти се изразува со 
дропка, чиј броител е единица, а именителот е број кој 
означува колку пати должината во природата е смалена 
при нејзиното прикажување на хоризонталната проек-
ција на картата. 

 
Видови на топографски карти според размерот 
 

Член 4 
Во зависност од размерот во кој се изработуваат, 

топографските карти се класифицираат како: 
- крупноразмерни, со размер 1: 25000 и 1: 50000, 
- средноразмерни, со размер 1: 100000 и 1: 200000 

и/или 1: 250000, и 
- ситноразмерни, со размер 1: 500000 и 1: 1000000. 
 

Основна топографска карта 
 

Член 5 
Топографската карта што се изработува во размер 

1:25 000 е основна топографска карта и од останатите 
топографски карти се разликува по изворната сод-
ржина, точноста на податоците и оптималниот однос 
на количината на податоци по единица површина. 



 Стр. 36 - Бр. 159                                                                             18 ноември 2013 
 

Математичка основа 
 

Член 6 
Математичката основа во која се изработуваат то-

пографските карти е дефинирана со геодетскиот датум 
(координатниот систем) и картографската проекција.  

 
Геодетски датум 

 
Член 7 

Податоците за геодетскиот датум во кој се израбо-
туваат топографските карти се: 

- референтен систем: Државен координатен систем, 
- референтен елипсоид: Бесeлов (Bessel 1841), 
- голема полуоска (а): 6377397.155 м., 
- сплоснатост (1/f): 299.1528128156, 
- картографска проекција: Гаус-Кригерова (Gauss 

Кrüger), 
- зона на пресликување: 7, 
- почетен мередијан: Гринич (Greenwich), 
- средишен меридијан: 21º 00´ 00”, 
- почетен напоредник: Екватор, 
- фактор на размер долж средишниот меридијан: 

0.9999, 
- вредност на Y долж средишниот меридијан: 

500000 м., 
- вредност на X долж почетниот напоредник: 0 м., 
- единечна мерка: метар, 
- хоризонтален датум: Херманскугел (Hermannskogel), 

и 
- вертикален датум: средно морско ниво, мареограф 

во Трст. 
 

Картографска проекција 
 

Член 8 
Топографските карти се изработуваат во Гаус-Кри-

геровата проекција која што е државна картографска 
проекција за Република Македонија. 

 
Форма на податоците од топографските карти 

 
Член 9 

Топографските карти се изработуваат во дигитална 
и печатена форма врз основа на податоците од изврше-
ниот премер, во согласност со картографските стан-
дарди.  

 
Организација на податоците од топографските 

карти 
 

Член 10 
Податоците од основната топографска карта се ор-

ганизирани во топографска база на податоци, а подато-
ците од топографските карти во поситен размер се ор-
ганизирани во картографска база на податоци според 
номенклатурата на топографските карти базирана на 
размерот.  

 
III.ТОПОГРАФСКИ ПРЕМЕР 

 
Премер за изработка на топографски карти 

 
Член 11 

Премерот во функција на изработка на топограф-
ските карти опфаќа премерување на топографските об-
јекти и теренот со точност условена од размерот во кој 
тие се изработуваат, прибирање на нивните квалита-
тивни и квантитативни особини, како и прибирање на 
податоци за географските имиња.  

Метода и опфат на топографскиот премер 
 

Член 12 
(1) Топографскиот премер се врши со аерофотогра-

метриска метода на снимање на теренот. 
(2) Топографскиот премер опфаќа: подготовка на 

теренот за снимање, одредување на координати на гео-
детските точки и снимање на теренот.  

(3) Податоците прибрани со топографскиот премер 
од став (1) на овој член се основа за изработка на то-
пографските карти и за востановување на топографска-
та база на податоци. 

 
III.1.АЕРОФОТОГРАМЕТРИСКА МЕТОДА 

НА СНИМАЊЕ 
 

Извор на податоци 
 

Член 13 
Аерофотограметриските снимки добиени од аеро-

фотограметриското снимање претставуваат основен из-
вор на податоци за изработка на топографски карти.  

 
Проект за аерофотограметриско снимање 

 
Член 14 

Проектот за аерофотограметриско снимање сод-
ржи: 

-  план за снимање изработен на топографска карта 
во соодветен размер, со прикажани правци на снимање, 
размер на снимање, тип и фокус на камерата за снима-
ње и висина на летање, 

-  план со распоред на ориентациони точки, тип и 
димензии на фото-сигналите, и 

-  датум, име, презиме и потпис на изготвувачот на 
проектот за снимање. 

 
Размер на снимање 

 
Член 15 

(1) Размерот на снимање не треба да биде помал од 
1:4 во однос на размерот во кој се изработува топог-
рафската карта. 

(2) При одредување на размерот на снимање се зема 
во предвид и фокусот на камерата со која се врши сни-
мањето. 

 
Камера за снимање 

 
Член 16 

(1) Аерофотограметриско снимање се врши со ана-
логна или дигитална аерофотограметриска камера. 

(2) При снимање со аналогна камера, размерот на 
снимање е основен фактор со кој се дефинира точноста 
на снимањето. 

(3) При снимањето со дигитална камера, точноста 
се изразува со просторната големина на сликовниот 
елемент на терен GSD (Ground Sampling Distance). 

(4) Камерата од став (1) на овој член треба да има 
сертификат  за извршена калибрација, не постар од 2 
години. 

 
Надолжен и попречен преклоп 

 
Член 17 

 Надолжниот преклоп при аерофотограметриско 
снимање треба да обезбеди стереоскопско гледање на 
две соседни фотоснимки и не треба да биде помал од 
60%, а попречниот преклоп треба да обезбеди врска 
помеѓу фотоснимките од соседните редови и не треба 
да биде помал од 20%. 
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Фотоматеријали 
 

Член 18 
(1) Фотоматеријалите што се применуваат при ае-

рофотограметриското снимање со аналогна камера тре-
ба да имаат:  

- висока општа осетливост, 
- добри сензитометриски својства (панхроматски, 

суперхроматски, инфрацрвен, колор и инфраколор), 
- резолуцијата на фотоматеријалот треба да  биде 

поголема од 40 линии/мм. 
(2) Со скенирање на фотоматеријалите од став (1) 

на овој член се добиваат дигитални аерофотограмет-
риски снимки. Резолуцијата на дигиталните аерофотог-
раметриски снимки (големината на пикселот) не треба 
да биде поголема од 20 микрони. 

 
Време за снимање 

 
Член 19 

Снимањето на теренот се врши во период од годи-
ната со ниска вегетација, во делови од денот кога сен-
ките се мали, а временските услови се стабилни.  

 
Фотосигнализирање на ориентациски точки 

 
Член 20 

Фотосигнализирање на ориентациските точки се 
врши со фотосигнали во бела боја, во една од следните 
форми и димензии дадени на сликата подолу каде што 
rs е размер на снимање: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (а)                                           (б)                                    (в) 

 
 

Подготвителни работи за аерофотограметриско 
снимање 

 
Член 21 

Пред почетокот на аерофотограметриското снима-
ње се врши подготовка на теренот за снимање со: 

-  фотосигнализација на постојните геодетски точки 
и дополнителните ориентациски точки, во согласност 
со проектот за снимање, и 

- изготвување на опис на местоположбата за секоја 
ориентациска точка. 

  
Технички извештај од извршеното снимање 

 
Член 22 

(1) По извршеното аерофотограметриско снимање 
на теренот, изведувачот на работите изработува тех-
нички извештај за снимањето, кој содржи:  

- датум на снимање,  
- размер на снимање, 
- камера со која е извршено снимањето, 
- фокус на камерата, 
- сертификат за калибрација на камерата, и 
- податоци за проекционите центри за GNSS под-

ржано снимање со оцена на точноста. 
 (2) Сите дополнителни и повторени снимања се оз-

начуваат на топографската карта на која е изработен 
планот за снимање, во црвена боја.             

III.2.ТЕРЕНСКИ РАБОТИ 
 

Теренско одредување на ориентациски точки 
 

Член 23 
(1) По извршеното снимање, на самото место се 

идентификуваат фотосигнализираните ориентациски 
точки. На контакт копијата се испишува бројот на точ-
ката и се означува со круг во црвена боја. 

(2) Кога бројот на фотосигнализираните ориента-
циски точки не е доволен, за ориентациски точки може 
да се користат видливи детали како дополнителни 
точки. 

(3) За извршените теренски работи кои се однесува-
ат на одредување на координати на ориентациските 
точки, се изготвува геодетски елаборат за одредување 
на ориентациски точки, кој содржи:  

- насловна страна, 
- страна за заверка, 
- содржина, 
- технички извештај, 
- прегледна скица на ориентациски точки, 
- список  на  заверени  координати  за точките  од  

постојната геодетска основа, 
- оригинални податоци од теренски мерења, 
- податоци од извршените пресметувања со оцена 

на точност, 
- список на координати на ориентациски точки, и 
- опис на местоположбата на ориентациските точки. 
(4) Геодетскиот елаборат од став (3) на овој член се 

изготвува во печатена и електронска форма. 
(5) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

од став (3) на овој член е дадена во прилог број 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Теренска дешифрација 

 
Член 24 

(1) Теренската дешифрација се изведува на фото-
карти (фотоскици).  

(2) При теренската дешифрација од став (1) на овој 
член се прибираат податоци за: населени места, јавни 
објекти, патишта, железници, води, електрични водови, 
начин на користење на земјиштето и други податоци, 
согласно дигиталниот топографски клуч. 

(3) За извршените теренски работи кои се однесува-
ат на дешифрацијата се изготвува геодетски елаборат 
за извршена дешифрација, кој содржи:  

- насловна страна, 
- страна за заверка, 
- содржина, 
- технички извештај, 
- прегледна скица на подрачјето за дешифрација, со 

врска помеѓу фотоскиците, и 
- фотоскици од дешифрацијата (со оригинални по-

датоци од извршената дешифрација,  податоци за пери-
одот кога е вршена дешифрацијата и стручните лица 
кои ја вршеле истата). 

(4) Геодетскиот елаборат од став (3) на овој член се 
изготвува во печатена и електронска форма. 

(5) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 
од став (3) на овој член е дадена во прилог број 2, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Врзни точки 

 
Член 25 

(1) Ориентациските точки (геодетски точки и до-
полнителни точки) се прогустуваат со врзни точки по-
меѓу соседните стереопарови и редови, според барани-
от распоред на точки во секој стереопар. 



 Стр. 38 - Бр. 159                                                                             18 ноември 2013 
 

(2) Врзните точки на контакткопиите се означуваат 
со кругче во зелена боја, покрај кое се испишува бројот 
на врзната точка. 

 
IV. АЕРОТРИАНГУЦИЈА 

 
Ориентација на стереопарови 

 
Член 26 

(1) При вршење на внатрешна ориентација, на фо-
тоснимката се мерат најмалку четири рабни маркици. 
Отстапувањата после израмнувањето не треба да се по-
големи од 15 микрони. 

(2) За релативна ореинтација, на фотоснимката се 
мерат најмалку шест точки, а паралаксата по изврше-
ното израмнување не треба да биде поголема од 15 
микрони. 

 
Постапка за аеротриангулација 

 
Член 27 

(1) Аеротриангулацијата е работен процес кој се из-
вршува со помош на фотограметриски софтвер со кој 
се добиваат израмнети координати на орентациските и 
врзните точки.  

(2) Врзните точки во моделот или на фотоснимката, 
можат да се мерат мануелно или автоматски, по должи-
ната на редот и помеѓу редовите. 

(3) Од аеротриангулацијата се добиваат елементите 
на надворешна ориентација за секоја поединечна фо-
тоснимка, врз основа на кои се формираат стереопаро-
ви или се изработува дигитално ортофото. 

 
Геодетски елаборат за аеротриангулација 

 
Член 28 

(1) За извршената аеротриангулација се изработува 
геодетски елаборат кој содржи: 

- насловна страна, 
- страна за заверка, 
- содржина, 
- технички извештај,  
- прегледна скица на ориентациони точки и стерео 

парови/фотоснимки, 
- список на координати на ориентациски точки, 
- резултати од мерењето на сликовни/моделски ко-

ординати, 
- резултати од израмнувањето со поправки на ко-

ординатите, 
- излезни координати од аеротриангулацијата за 

ориентациските точки со оцена на точноста, и  
- список на елиминирани точки. 
(2) Геодетскиот елаборат од став (1) на овој член се 

изготвува во печатена и електронска форма. 
(3) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 

од став (1) на овој член е дадена во прилог број 3, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
V. КОНТРОЛА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД АЕРОФОТОГРАМЕТ-
РИСКОТО СНИМАЊЕ И НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ 
ОД ОДРЕДУВАЊЕТО НА ОРИЕНТАЦИСКИ ТОЧКИ,  

ДЕШИФРАЦИЈАТА И АЕРОТРИАНГУЛАЦИЈАТА 
 

Контрола на техничкиот извештај од извршеното 
аерофотограметриско снимање 

                                                                
Член 29 

(1) По извршеното аерофотограметриско снимање 
се врши контрола на податоците од снимањето, при 
што се утврдува дали: 

- отстапувањето на висината на летот е помало од 
5% од проектираното, 

- вертикалниот отклон на снимките е помал од 5 
градуси (g) а ротирањето на снимките помало од 15 
градуси  (g),  

- аерофотограметриските снимки се употребливи 
(едноличност на негативот, отсутност на длабоки 
сенки, облаци, магла и снег),  

-  рабните марки се прегледни, 
-  нумерацијата на снимките е исправна, 
-  контрастот на последователните снимки е воедна-

чен, и 
-  подрачјето што се снима е со стереоскопска пок-

риеност. 
(2) По извршената контрола од став (1) на овој член 

се изготвува записник во кој се внесуваат забелешките 
од извршената контрола, датумот и стручното лице од 
геодетска насока при Агенцијата за катастар на нед-
вижности (во понатамошниот текст: „Агенцијата“) кое 
ја извршило контролата и временскиот рок за отстра-
нување на утврдените недостатоци. 

 
Контрола на геодетскиот елаборат за одредување на 

ориентациски точки 
                                                                   

Член 30 
(1) Со контрола на  геодетскиот елаборат за одреду-

вање на ориентациските точки се врши проверка на по-
датоците од извршените мерења, пресметувања и по-
стигнатата точност.   

(2) При контролата од став (1) на овој член се ут-
врдува дали геодетскиот елаборат е изготвен во пропи-
шаната форма и содржина и дали е применет соодветен 
метод на одредување на ориентациските точки. 

(3) За извршената контрола од став (1) и став (2) на 
овој член се изготвува записник во кој се внесуваат за-
белешките од извршената контрола, датумот и струч-
ното лице од геодетска насока при Агенцијата кое ја 
извршило контролата, како и временскиот рок за от-
странување на утврдените недостатоци. 

 
Контрола на геодетскиот елаборат за извршената 

дешифрација 
 

Член 31 
(1) Со контрола на  геодетскиот елаборат за из-

вршената дешифрација се утврдува дали елаборатот е 
изготвен во пропишаната форма и содржина. 

(2) При контролата од став (1) на овој член се врши 
проверка и на податоците содржани во  фотоскиците 
од извршената дешифрација. 

(3) За извршената контрола од став (1) и став (2) на 
овој член се изготвува записник во кој се внесуваат за-
белешките од извршената контрола, датумот и струч-
ното лице од геодетска насока при Агенцијата кое ја 
извршило контролата, како и временскиот рок за от-
странување на утврдените недостатоци. 

              
Контрола на геодетскиот елаборат  

за аеротриангулација 
                                                                   

Член 32 
(1) Со контрола на  геодетскиот елаборат за аерот-

риангулација се врши проверка на : 
- распоредот и бројот на врзните точки, 
- средната грешка на внатрешната и релативната 

орјентација,  
- отстапувањето на координатите на ориентациски-

те точки одредени на терен со координатите добиени 
од аеротриангулацијата, и 

- средната квадратна грешка од израмнувањето.   
 
(2) За извршената контрола од став (1) на овој член 

се изготвува записник, во кој се внесуваат забелешките 
од извршената контрола, датумот и стручното лице од 
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геодетска насока при Агенцијата кое ја извршило кон-
тролата и временскиот рок за отстранување на утврде-
ните недостатоци. 

 
VI. ТОПОГРАФСКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

 
Топографски модел на податоци 

 
Член 33 

Топографскиот модел на податоци ги дефинира па-
кетите, класите и елементите на податоците, нивниот 
просторен приказ, атрибутите, правилата, релацијата и 
картографскиот приказ, со што се овозможува ефика-
сен пристап до податоците, како и извршување на со-
одветни операции над нив. 

 
Топографска база  на податоци за размер 1:25000 

 
Член 34 

(1) Архитектурата на топографската база на подато-
ци за размер 1:25000 е унифицирана и произлегува од 
топографскиот модел на податоци во кој сите податоци 
се претставени со користење на објектниот концепт.   

(2) Топографската база на податоци за размер 
1:25000 е составена од 10 пакети на податоци и тоа : 
административни области, класификација на земјиште, 
патишта, железници, води, мали објекти, топографски 
карактеристики, текст (текстуален запис), референтен 
растер и просторна шема со координатна мрежа и 
рамка.  

(3) Секој од пакетите од став (2) на овој член прет-
ставува една целина составена од класи, опишани со 
одредени информации, односно податоци, поврзани со 
нивните обележја и нивните специфичности, таканаре-
чени атрибути. 

(4) Структурата на топографската база на податоци 
со пакетите на податоци е прикажана на следната 
шема: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. КАРТИРАЊЕ НА СОДРЖИНАТА  
НА ТОПОГРАФСКАТА КАРТА 

 
Нивоа на дигиталната топографска карта 

 
Член 35 

  Дигиталната топографска карта се состои од осум 
векторски нивоа и тоа: административни области, кла-
сификација на земјиште, патишта, железници, води, 
мали објекти, топографски карактеристики, текст (тек-
стуален запис) и едно  растерско ниво на податоци - 
ортофото карта, прикажани на следната слика:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административни области  
 

Член 36 
Нивото на податоци за административни области го 

сочинуваат датотеките за: државната граница, граници-
те на единиците на локалната самоуправа и границите 
на националните паркови.  

 
Државна граница 

 
Член 37 

(1) Датотеката во која се сместува содржината на 
државната граница се формира само за листовите од 
топографската карта низ кои таа се протега.  

(2) Податоците во датотеката од став (1) на овој 
член се добиваат со преземање и поврзување на точки 
зададени со X и Y координати од геодетските елабора-
тите и записниците за државната граница.  

 
Граници на единици на локална самоуправа 

 
Член 38 

(1) Датотеките во кои се сместуваат податоците за 
границите на единиците на локалната самоуправа се 
формираат за секој лист од топографската карта.  

(2) Содржината на датотеките од став (1) на овој 
член се формира врз основа на X и Y координатите за 
точките од границите на единиците на локална самоуп-
рава кои се преземаат од Регистарот за просторни еди-
ници.  

 
Граници на национални паркови 

 
Член 39 

(1) Датотеките во кои се сместуваат податоците за 
границите на националните паркови се формираат за 
листовите од топографската карта низ кои тие се про-
тегаат.  

(2) Во датотеките од став (1) на овој член се внесу-
ваат X и Y координатите за точките од границите на 
националните паркови, во дигитална форма, добиени 
од надлежен орган. 

 
Картирање 

 
Член 40 

(1) На топографската карта се картираат податоците 
за: класификација на земјиште, патишта, железници, 
води, мали објекти, топографски карактеристики и тек-
ст (текстуален запис).  
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(2) Картирањето на податоците од став (1) на овој 
член се врши од ориентирани стереопарови. 

(3) Картирањето на податоците од став (1) на овој 
член, како и на податоците од  членовите 37, 38 и 39 се 
врши согласно топографскиот модел на податоци од 
член 33 на овој правилник, дигиталниот топографски 
клуч и спецификацијата за просторните податоци за 
размер 1:25000. 

(4) Формата и содржината на дигиталниот топог-
рафски клуч за размер     1:25000 е дадена во прилог  
број 4 кој е составен дел на овој правилник.  

(5) Формата и содржината на спецификацијата за 
просторните податоци за размер 1:25000 е дадена во 
прилог  број 5 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Геометриска точност 

 
Член 41 

Геометриската точност на податоците од топограф-
ската карта, изразена преку средната грешка на отчиту-
вање на координатите од картата, треба да биде помала 
од ± 0.0002М, каде „М” е именител на размерот на 
картата. 

 
VIII. КАРТОГРАФСКА ОБРАБОТКА  

НА ПОДАТОЦИТЕ 
 

Фази на обработка на податоците 
 

Член 42 
Картографската обработка на податоците опфаќа:  
-  поврзување на соседните листови на топограф-

ската карта, 
-  градење на топологија, 
-  поврзување на графиката со топографската база 

на податоци, и  
-  подготовка за печатење.  
 

Поврзување на соседните листови на топографската 
карта 

 
Член 43 

Врската помеѓу соседните листови на топографска-
та карта се прави со преземање на координатите, типот 
и атрибутите на граничните елементи од веќе изработе-
ниот лист на топографската карта и пренесување на 
листот на топографската карта кој е во изработка. 

 
Градење на топологија 

 
Член 44 

Градењето на топологија опфаќа проверка на пода-
тоците по типови на елементи при што се врши:  

- откривање и елиминирање на дуплите линии и по-
лигони, 

- откривање на неспоени линии и полигони и нивно 
спојување, 

- откривање и елиминирање на многу мали линии, и 
- откривање на делови од линии кои продолжуваат 

надвор од пресекот. 
 

Поврзување на графичките со атрибутните  
податоци во топографската база на податоци 

 
Член 45 

Во топографската база на податоци, графичките 
елементи од секој објект се поврзуваат со соодветни 
атрибутни податоци во релација 1:1, односно секој еле-
мент од графиката треба да има еден соодветен запис 
во атрибутната табела од топографската база на пода-
тоци. 

Теренска контрола на картираните податоци 
 

Член 46 
(1) Теренска контрола на картираните податоци се 

врши на отпечатен работен примерок на лист од топог-
рафската карта при што се врши и отстранување на ут-
врдените недостатоци. 

(2) При теренската контрола се прибираат податоци 
за објектите кои не се видливи во стереомоделот, како 
и податоци за атрибутните својства на објектите кои не 
се прибрани во постапката на дешифрација, со цел ис-
тите да добијат соодветен топографски знак.  

(3) На отпечатениот работен примерок на листот од 
топографската карта на кој се врши теренска контрола, 
се внесуваат и податоци за периодот кога е извршена  
теренската контрола, како и за стручните лица кои ја 
извршиле контролата.  

(4) Теренската контрола од став (1) на овој член ја 
врши изготвувачот на топографската карта. 

 
Подготовка за печатење 

 
Член 47 

Подготовката за печатење опфаќа:  
-  дефинирање на симболи за точкастите, линиските 

и полигонските објекти, 
- избор на фонтови со потребните карактеристики, 

во согласност со дигиталниот топографски клуч од 
член 40 став (4) на овој правилник, 

-  картографска обработка на датотеките за секој 
лист од топографската карта, 

- организација на датотеките по слоеви, по принцип 
на картографска визуелизација на содржината, и 

-  креирање на финалниот вонрамковен изглед, кој 
се изработува во две верзии (македонска и англиска).  

 
Печатење 

 
Член 48 

(1) Листовите од топографската карта во размер 
1:25000 се печатат во четири основни бои: сина, виоле-
това, жолта и црна. 

(2) По потреба, боите од став (1) на овој член може 
да се дополнат со кафеава, сива и светло сива боја. 

(3) На заднината на топографската карта се печати 
поделбата на листови во соодветен размер, за целата 
територија на Република Македонија. 

 
IX. КОНТРОЛА НА ТОПОГРАФСКИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
Контрола на топографската база на податоци 

 
Член 49 

(1) Контролата на топографската база на податоци 
се врши за секој лист од топографската карта поеди-
нечно, по  нивоа. 

(2) Контролата од став (1) на овој член опфаќа кон-
трола на: 

- комплетноста,  
- логичката конзистентност, 
- точноста на позицијата, 
- семантичката точност, и 
- временската точност.              
(3) Начинот на вршење на контролата  од став (1) 

на овој член  е пропишан со спецификацијата за прос-
торните податоци за размер 1:25000 од член 40 став (5) 
на овој правилник. 

 
Финална контрола 

 
Член 50 

(1) Примерокот од листот на топографската карта 
кој изготвувачот го доставува како финален, е предмет 
на финална контрола. 
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(2) Финалната контрола ја врши стручно лице од ге-
одетска насока при Агенцијата.  

(3) За извршената контрола од став (1) на овој член 
се изготвува табела за контрола на квалитетот на лис-
тот од топографската карта во векторска и растерска 
форма, во која што се внесуваат податоци за видот на 
извршените контроли, датумот и стручното лице од ге-
одетска насока при Агенцијата кое што ја извршило 
контролата.  

(4) Формата и содржината на табелата за контрола 
на квалитетот на листот од топографската карта во век-
торска форма е дадена во прилог  број 6  кој е составен 
дел на овој правилник.  

(5) Формата и содржината на табелата за контрола 
на квалитетот на листот од топографската карта во рас-
терска форма е дадена во прилог  број 7 кој е составен 
дел на овој правилник.  

 
X. АЖУРИРАЊЕ И ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА НА ТОПОГ-
РАФСКИТЕ КАРТИ И ИЗРАБОТКА НА ОРТОФОТО  

И ТЕМАТСКИ КАРТИ 
 
Ажурирање на топографските карти 
 

Член 51 
(1) Со ажурирање на топографските карти се врши 

усогласување  на податоците од топографските карти 
со фактичката состојба на теренот. 

(2) Кога  промените на теренот се од помал обем, 
топографските карти се ажурираат со премерување на 
теренот со примена на класичните методи на премеру-
вање или со примена на методите за глобално сателит-
ско позиционирање. 

(3) Кога промените на теренот се од поголем обем, 
ажурирањето на топографските карти се врши со аеро-
фотограметриско снимање или со користење на сате-
литски снимки.  

(4) Ажурирање на топографските карти може да се 
врши и со користење на ажурни ортофото карти.  

(5) Агенцијата има надлежност на секои пет години 
да врши авионско снимање во функција на изработка 
на ортофото карти/планови. 

 
Генерализација на топографските карти 

 
Член 52 

Генерализација е поедноставување на содржината 
на картата во зависност од размерот и/или намената на 
картата. Методите и начините на генерализацијата се 
дефинираат во спецификациите за изготвување на то-
пографски карти во соодветен размер. 

 
Изработка на топографски карти во поситни  

размери 
 

Член 53 
Од топографската или картографската база на пода-

тоци по методите на генерализација се изработуваат 
топографски карти во поситен размер и тоа: 

- од топографската база на податоци за размер 
1:25000 се изработуваат  топографски карти во размер 
1:50000, 

- од картографската база на податоци за размер 
1:50000 се изработуваат  топографски карти во размер 
1:100000, 

- од топографсаката база на податоци за размер 
1:25000 се изработуваат топографски карти во размер 
1:200000 и/или 1:250000,  

- од картографската база на податоци за размер 
1:200000 и/или 1:250000 се изработуваат  топографски 
карти во размер 1:500000, и 

- од картографската база на податоци за размер 
1:500000 се изработуваат  топографски карти во размер 
1:1000000. 

 
Контрола на топографските карти во поситни  

размери 
 

Член 54 
Контролата на топографските карти во поситни раз-

мери се врши на начин пропишан во член 49 од овој 
правилник.  

 
Печатење на топографски карти во поситни  

размери 
 

Член 55 
Печатењето на топографските карти во поситни 

размери се врши на начин пропишан во член 48 од овој 
правилник.  

 
Ортофото карти 

 
Член 56 

(1) Ортофото картите се изработуваат според по-
делбата на листови на топографските карти во соодве-
тен размер. 

(2) За изработка на ортофото карти потребни се: 
- аерофотограметриски снимки снимени со диги-

тална камера/ скенирани аерофотограметриски снимки 
или  сателитски снимки, 

- елементи за внатрешна и надворешна ориентација 
на аерофотограметриските снимки, и 

- дигитален модел на теренот. 
    

Тематски карти 
 

Член 57 
(1) Топографската и картографската база на подато-

ци се користат како основа за изработка на тематски 
карти.  

(2) Со тематските карти се дава картографски при-
каз на најразлични теми од природното и општествено-
то опкружување, кои се непосредно поврзани со прос-
торот. Со примена на картографски елементи на темат-
ските карти се прикажуваат различни информации за 
положбата на подрачјето во просторот, неговата рас-
пространетост, количини и својства. 

 
Метаподатоци 

 
Член 58 

(1) За топографските карти Агенцијата изработува 
метаподатоци, согласно пропишаните стандарди за ме-
таподатоци. 

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

        
XI. КАРТОГРАФСКИ ПРОИЗВОДИ 

 
Надлежност за изработка на картографски  

производи 
                  

Член 59 
(1) Агенцијата е надлежна и за изработка на прег-

ледни,тематски и училишни карти, прегледни листови 
на картите, изданија на картите, атласи, албуми и ма-
кети. 

(2) За изработка на картографските производи од 
став (1) на овој член се користат податоците од топог-
рафската и картографската база на податоци за соод-
ветниот размер. 
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Овластување за изработка на картографски  
производи 

 
Член 60 

(1) Картографските производи од член 59, став (1) 
на овој правилник може да ги изработуваат и други 
правни лица по претходно издадено овластување за из-
работка на картографски производи (во понатамошни-
от текст: „овластување“) од страна на Агенцијата. 

(2) Овластувањето се печати на бела 220 грамска 
кунздрук хартија, со димензии на А4 формат, на која е 
втиснат печат на Агенцијата. 

(3) Формата и содржината на овластувањето од став 
(1) на овој член е дадена во прилог број 8 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Комисија за овластување 

 
Член 61 

 (1) Утврдувањето на исполнетоста на условите за 
издавање овластување го врши Комисијата за овласту-
вање (во понатамошниот текст: „Комисијата“) форми-
рана од директорот на Агенцијата. 

(2) Комисијата од став (1) на овој член е составена 
од три члена од кои двајца членови се од организацио-
ната единица при Агенцијата во чија надлежност е 
картографијата, а претседателот е од редот на раковод-
ните државни службеници во Агенцијата. 

(3) Претседателот и членовите на Комисијата имаат 
свои заменици. 

  
Услови за стекнување овластување 

 
Член 62 

(1) Правните лица од член 60, став (1) на овој пра-
вилник за да се стекнат со овластување потребно е да 
ги исполнат следните услови: 

- да бидат регистрирани во соодветниот регистар 
при Централниот регистар на Република Македонија за 
вршење на дејност поврзана со картографијата,  

- да имаат лиценциран софтвер за изработка на 
картографски производи (минимум една лиценца) или 
софтвер со отворен код,  

 - да имаат соодветна канцелариска опрема  (нај-
малку две работни бироа и две столици) и соодветна 
компјутерска опрема (најмалку еден персонален ком-
пјутер, еден печатар/плотер и еден скенер),  

- да имаат соодветни простории за  вршење на 
картографската дејност со вкупна внатрешна корисна 
површина не помала од 20 м2, примерни за вршење на 
дејноста, и 

- да имаат најмаку еден вработен со висока стручна 
спрема VII/1 степен или 300 кредити според ЕКТС, од 
обаста на геодезијата или географијата.  

 
Барање за издавање овластување 

 
Член 63 

(1) За стекнување овластување правните лица од 
член 60, став (1) на овој правилник, поднесуваат бара-
ње до Агенцијата. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член правните 
лица приложуваат докази за исполнетост на условите 
од член 62 на овој правилник. 

 
Надоместок за овластување 

 
Член 64 

(1) За издавање на овластувањето, односно за врше-
њето увид во исполнетоста на условите за издавање ов-
ластување, се плаќа надоместок на Агенцијата. 

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 
член се утврдува во зависност од направените трошоци 
потребни за вршење на увид во исполнетоста на усло-
вите потребни за издавање на овластувањето, а ја про-
пишува Управниот одбор на Агенцијата. 

  
Увид во исполнетоста на условите за издавање  

овластување 
 

Член 65 
(1) Исполнетоста на условите за издавање овласту-

вање, ја утврдува Комисијата од член 61 на овој пра-
вилник. 

(2) За извршениот увид во исполнетоста на услови-
те за издавање на овластувањето, Комисијата составува 
записник.  

(3) Врз основа на записникот од став (2) на овој 
член, кога е утврдена исполнетост на условите од член 
62 на овој правилник, Агенцијата издава овластување. 

(4) Организационата единица при Агенцијата во чи-
ја надлежност е картографијата води евиденција за из-
дадените овластувања. 

(5) Во евиденцијата од став (4) на овој член се вне-
суваат податоци за: реден број, назив на правното лице, 
ЕМБС, седиште, број и датум на добиеното овластува-
ње и број и датум на решението за одземање на овлас-
тувањето. 

(6) Формата и содржината на образецот за водење 
евиденција на издадените овластувања е дадена во при-
лог број 9 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Недостатоци утвредени при увидот во исполнетоста 

на условите 
 

Член 66 
(1) Доколку при увидот во исполнетоста на услови-

те за издавање овластување Комисијата утврди недос-
татоци, со записник го задолжува подносителот на ба-
рањето, во рок не подолг од осум дена од денот на из-
вршениот увид, да ги отстрани утврдените недоста-
тоци. 

(2) Ако во рокот наведен во став (1) на овој член не 
бидат отстранети недостатоците, Агенцијата нема да 
издаде овластување, за што писмено го известува под-
носителот на барањето. 

(3) Правното лице на кое нема да му биде издадено 
овластување не може пред истекот на 15 дена од денот 
на извршениот увид да поднесе ново барање за издава-
ње овластување.  

 
Вршење контрола над работата на правните лица 

 
Член 67 

(1) Агенцијата врши контрола над работењето на 
правните лица за изработка на картографски производи 
во рамките на надлежностите пропишани со Законот за 
катастар на недвижности, во постапка по службена 
должност и по пријава на странка. 

(2) При спроведување на постапката од став (1) на 
овој член, правното лице е должно на овластеното 
службено лице од Агенцијата да му овозможи непрече-
но вршење на работите, да му обезбеди услови неоп-
ходни за работа и утврдување на фактичката состојба и 
да ги стави на увид сите потребни исправи и податоци. 

(3) За извршената контрола овластеното службено 
лице од Агенцијата составува записник во кој што се 
констатираат забелешките, изјавите и другите релеван-
тни факти и околности, со приказ на утврдената фак-
тичка состојба. 
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Предлог за одземање на овластувањето 
 

Член 68 
(1) Во случај на утврдени неправилности во испол-

нетоста на условите од член 62 на овој правилник, 
службеното лице од Агенцијата до директорот на 
Агенцијата доставува предлог за одземање на овласту-
вањето.  

(2) Кон предлогот од став (1) на овој член се доста-
вува и фотокопија од записникот од член 67 став (3) на 
овој правилник. 

 
Одземање на овластувањето 

 
Член 69 

(1) По предлогот од член 68 на овој правилник, ди-
ректорот на Агенцијата донесува решение за одземање 
на овластувањето.  

(2) Правните лица на кои им е одземено овластува-
њето се евидентираат во евиденцијата од член 65 став 
(4) на овој правилник. 

 
Задолжителна содржина за картографските  

производи 
 

Член 70 
(1) Податоците од топографската и/или картограф-

ската база на податоци за соодветниот размер кои што 
се однесуваат на хидрографската, патната и железнич-
ката инфраструктура, топографските карактеристики и 
административните области, задолжително се користат 
при изработката на картографските производи. 

(2) Покрај картографската содржина, основни пода-
тоци кои што треба да ги содржи секој картографски 
производ се: 

- име на картографскиот производ, 
- размер, 
- картографска проекција и други математчки еле-

менти, 
- картографски клуч/легенда, 
- име на авторот (односно име на носителот на ав-

торските права), 
- назив и седиште на издавачот, место и година на 

издавање, 
- извор на основните картографските податоци, 
- број и датум на согласноста за ставање во употре-

ба на картографскиот производ и име на органот кој 
што ја издал согласноста, 

- меѓународен стандарден број на картографскиот 
производ, 

- ознака С (copyright) со име на носителот на автор-
ските права, и 

- тираж. 
 

Согласност за ставање во употреба  
на картографски производ 

 
Член 71 

(1) Пред ставањето во употреба на картографскиот 
производ, правното лице кое го изготвило е должно до 
Агенцијата да поднесе барање за добивање на соглас-
ност за ставање во употреба на картографскиот произ-
вод.  

(2) Кон барањето од став (1) на овој член правното 
лице го прилага картографскиот производ во електрон-
кска форма, во печатена форма (3 копии) и доказот за 

платен надоместок за користење на податоците од то-
пографската и/или картографската база на податоци за 
соодветниот размер, кои ги користел при изготвување-
то на картографскиот производ. 

 
 
(3) Агенцијата ја издава согласноста од став (1) на 

овој член откако ќе утврди дека при изработката на 
картографскиот производ се користени податоците од 
топографската и/или картографската база на податоци 
за соодветниот размер, како дел од Геодетско-катастар-
скиот информационен систем, и дека за истите е пла-
тен надоместок . 

(4) Согласноста од став (1) од овој член Агенцијата 
ја издава во рок од 15 дена од денот на приемот на ба-
рањето за издавање на согласност за ставање во упот-
реба на картографскиот производ.  

(5) Картографскиот производ кој што правното ли-
це го става во употреба треба да биде идентичен со 
картографскиот производ за кој Агенцијата ја издала 
согласноста. 

(3) Формата и содржината на согласноста од став 
(1) на овој член  е дадена во прилог број 10 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Надоместок за издавање согласност 

 
Член 72 

(1) За издавање на согласноста од член 71 на овој 
правилник, се плаќа надоместок на Агенцијата. 

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 
член зависи од обемот и содржината на картографски-
от производ, а ја пропишува Управниот одбор на 
Агенцијата. 

 
Евиденција на издадени согласности за издавање 

картографски производи 
 

Член 73 
(1) Организационата единица при Агенцијата во чи-

ја надлежност е картографијата води евиденција  за из-
дадените согласности за ставање во употреба на 
картографски производи. 

(2) Во евиденцијата од став (1) на овој член се вне-
суваат податоци за: назив на правното лице на кое е из-
дадена согласноста, негово седиште, ЕМБС, името на 
картографскиот производ, неговиот меѓународен стан-
дарден број и бројот и датумот на добиената соглас-
ност. 

(3) Формата и содржината на образецот за водење 
евиденција на издадените согласности за издавање на 
картографски производи е дадена во прилог број 11 кој 
е составен дел на овој правилник. 

 
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 74 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на изра-
ботка на топографските карти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 30/2009). 

 
Член 75 

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

 
 

Бр. 01-19549/1 Управен одбор 
8 ноември 2013 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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