
ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија 

ПРЕТСТАВНИЦИ: д-р Аднан Јашари, министер за правда и

Билјана Бришкоска Бошковски, заменик 
на министерот за правда

ПОВЕРЕНИЦИ: Илија Ристовски, државен секретар во 
Министерството за правда и

Славче Трпески, директор на Агенцијата 
за катастар на недвижности

ПРЕДЛОГ – ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности, 

по скратена постапка

Скопјe, март 2016 година





ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија” број 55/2013) е донесен на 10 април 2013 година. Наведениот 
закон беше изменет и дополнет во 2014 година, со Законот за изменување и 
дополнување на Законот за катастар на недвижности објавен  во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 41/2014, со Законот за изменување и 
дополнување на Законот за катастар на недвижности објавен  во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 115/2014 година, со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности објавен  во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 116/2015 година, Законот за 
изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности објавен  во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 153/2015 година и  Законот за 
изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности објавен  во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 192/2015.

Предложените измени и дополнувања се во согласност со Извадокот од 
Нацрт- записникот од Сто дваесет и шестата седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 15.12.2015 година, за бришење на условот кој се 
однесува на познавање на англиски јазик со поседување на меѓународно 
признат сертификат Аптис. Со предложените измени се предлагаат и  други 
одредби и тоа:

- одредби со кои се уредува надлежност на Агенцијата за катастар на 
недвижности без надоместок да врши премер на згради, посебни делови од 
згради и други објекти за кои градежно техничката документација била 
издадена до влегувањето во сила на катастар на недвижности за предметната 
катастарска општина.

-одредби со кои се доразработува членот 211 кој го уредува 
ажурирањето на податоците за недвижностите по службена должност,

- одредби со кои пропишуваат нови рокови за доставување пријави за 
запишување/евидентирање на инфраструктурните објекти со што постојните 
рокови се одложуваат за една година и 

- одредби за влегување во сила на овој закон.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основната цел поради која се предлага измената и дополнувањето на 
Законот за катастар на недвижности е во насока на усогласување со Законот за 
административни службеници во смисол на бришење на  условот кој се 
однесува на познавање на англиски јазик со поседување на меѓународно 
признат сертификат Аптис, во насока на уредување надлежност на Агенцијата 
за катастар на недвижности да врши премер без надомест на згради, посебни 
делови од згради и други објекти за кои градежно техничката документација 
била издадена до влегувањето во сила на катастар на недвижности за 
предметната катастарска општина, во насока на  зголемување на процентот на 
запишани права по пат на ажурирање на податоците за недвижностите по 
службена должност, како и во насока на продолжување на рокот за 
поднесување на пријави за запишување/евидентирање на инфраструктурните 
објекти.



Законот се заснова на истите начела на кои се заснова и Законот за 
катастар на недвижности „Службен весник на Република Македонија бр. 
55/2013“,  а тоа се:

1. Законитост
2. Стручност
3. Ефикасност
4. Транспарентност
5. Сервисна ориентација
6. Професионалност
7. Одговорност     

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за катастар 
на недвижности не предизвикува дополнителни финансиски импликации врз 
Буџетот на Република Македонија.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

 V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Имајќи го во предвид фактот дека се исполнети условите од членот 170 
алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно 
дека не се работи за  сложен и обемен закон се предлага истиот да биде 
донесен во скратена постапка.



ПРЕДЛОГ  - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

         Член 1
Во Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), во членот 8 став 
(2) по зборовите: „сопственост на Република Македонија“ се додаваат 
зборовите „премерот на згради, посебни делови од згради и други објекти за 
кои градежно техничката документација била издадена до влегувањето во сила 
на катастар на недвижности за предметната катастарска општина,“.

       Член 2
Во членот 13 став (2) точка 5) алинејата 6 се брише.

        Член 3
Во членот 211 ставот (3) се менува и гласи:
„За недвижностите за кои подносителите на пријавите можат да извршат 

идентификација согласно со правниот основ за запишување/податокот од 
службената евиденција на Агенцијата и геодетскиот елаборат од премерот 
извршен по службена должност од член 57 став (3) од овој закон, се врши 
запишување на правата на недвижностите“.

Ставот (4) се менува и гласи:
„За недвижностите за кои подносителите на пријавите не можат да 

извршат идентификација, а за кои недвижности Агенцијата може да изврши 
идентификација на недвижностите согласно со податоците содржани во 
службената евиденција од катастарот на земјиште и податоците содржани во 
геодетскиот елаборат од премерот извршен по службена должност од член 57 
став (3) од овој закон, се врши запишување на правата на недвижностите.“

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) По исклучок од ставовите (3) и (4) од овој член за недвижностите за 

кои не е поднесена пријава за ажурирање на податоците за недвижностите по 
службена должност, а за кои недвижности Агенцијата може да изврши 
идентификација на недвижностите согласно со податоците содржани во 
службената евиденција од катастарот на земјиште и податоците содржани во 
геодетскиот елаборат од премерот извршен по службена должност од член 57 
став (3) од овој закон, се врши запишување на правата на недвижностите. 
Доколку Агенцијата за овие недвижности не може да изврши идентификација 
истите остануваат со незапишани права.“

Ставот (5) станува став (6).
Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите „ставот (5)“ се заменуваат со 

зборовите „ставот (6)“.
     Член 4

Во членот 246 став (4) зборовите „пропишан во членот 57 од“ се 
заменуваат со зборовите „утврден во“.

     Член 5
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на 

недвижности  („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/14) во членот 
57 зборовите „24 април 2016 година“ се заменуваат со зборовите „24 април 
2017 година“, а зборовите „24 април 2018 година“ се заменуваат со зборовите 
„24 април 2019 година“.

    Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за катастар 
на недвижности е систематизиран во 6 законски члена. 

Со членот 1 се предлага, во членот 8 став (2) се дополни со надлежност 
на Агенцијата за катастар на недвижности без надоместок да врши премер на 
згради, посебни делови од згради и други објекти за кои до влегувањето во 
сила на катастарот на недвижности за катастарската општина во која се наоѓаат 
била издадена градежно техничка документација, но за кои не бил извршен 
премер.  

Со членот 2 се предлага, во членот 13 став (2) во кој се пропишани 
условите за избор за дирекор и заменик на директорот, во точката 5), алинејата 
6 со која е како услов е пропишано поседување на  меѓународно признат 
сертификат или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар 
од пет години АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)  да се брише.

Со членот 3  се предлага во членот 211 ставовите (3) и (4) да се сменат 
во насока на уредување на начинот на постапување на Агенцијата во случаите 
кога носителот на правото нема да поднесе пријава како и во случајот кога ќе 
поднесе пријава, а не е во можност да ја идентификува недвижноста, а 
Агенцијата ќе може да ја идентификува недвижноста по службена должност 
согласно податоците од службената евиденција од катастарот на земјиште.

Со членот 4  се предлага во членот 246 став (4) зборовите “пропишан во 
членот 57 од“  да се заменат со зборовите „утврден во“.

Со членот 5 се пропишуваат нови рокови за доставување пријави за 
запишување/евидентирање на инфраструктурните објекти со што постојните 
рокови се одложуваат за една година и

Со членот 6 се пропишува времето на влегување во сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија содржани во одредбите на Предлогот за 
изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности упатуваат 
на меѓусебна поврзаност со одредбите од Законот за административни 
службеници и други закони во кои е пропишан наведениот услов.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
катастар на недвижности се очекува да се подобри квалитетот на кандидатите 
за избор на директор и заменик на директорот од аспект на условот за 
познавање на странски јазик. Исто така ќе се допрецизираат одредени одредби 
со кои ќе се создадат услови за зголемување на процентот на запишани 
недвижности во катастарските општини за кои се врши ажурирање на 
податоците за недвижностите по службена должност и одредби со кои ќе се 
продолжи рокот за поднесување пријави за запишување/евидентирање на 
инфраструктурните објекти. 



ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ СЕ 
МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

(„Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 
153/15 и 192/15)

Надлежност на Агенцијата

Член 8

(1) Надлежност на Агенцијата е: 
- управување со ГКИС, 
- вршење основни геодетски работи, 
- вршење премер на недвижностите, 
- вршење премер и одржување на државната граница,
- вршење геодетски работи за посебни намени,
- востановување и одржување на катастарот на недвижности,
- вршење масовна процена на недвижностите запишани во 
катастарот на  недвижности, 
- воспоставување и управување со Графичкиот регистар за градежно 
земјиште,
- изготвување на топографски карти, 
- водење Регистар за просторни единици,
- водење Графички регистар за улици и куќни броеви,
 -водење регистар на цени и закупнини,
- воспоставување, одржување и овозможување јавен пристап до 
Националната инфраструктура на просторните податоци согласно 
посебен закон и
- вршење надзор на работењето на трговците поединци овластени 
геодети и трговските друштва за геодетски работи.

(2) Премерот во функција за запишување на недвижности сопственост 
на Република Македонија, премерот и одржувањето на државната граница, 
геодетските работи за посебни намени поврзани со ажурирање на  геодетски 
подлоги во функција на планирање на просторот предвидено со Годишната 
програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, 
регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко -
планска документација и урбанистичко - проектна документација, премерот во 
функција на ажурирање на податоците за недвижностите по службена 
должност, канцелариските геодетски работи за посебни намени, премерот во 
функција на изготвување на топографските карти, премерот за примателите на 
социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 
168.000,00 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на 
бесправно изградени објекти, како и другите геодетски работи пропишани со 
друг закон ги врши Агенцијата без надоместок.

(3) За утврдување на работите на премерот во функција за запишување 
на недвижности сопственост на Република Македонија, како и за утврдување на 
геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на  геодетски 
подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната 
програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, 
регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко 
планска документација и урбанистичко проектна документација, Владата на 
Република Македонија донесува одлука.

 (4) При извршување на надлежностите од овој член Агенцијата не 
наплаќа административни такси.



Избор на директор и заменик на директорот

Член 13

(1) Изборот на директорот и заменикот на директорот се врши преку 
јавен оглас, кој се објавува во најмалку три дневни весници, кои се издаваат на 
целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се 
издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) За директор и за заменик на директорот може да биде избрано лице 
кое ги исполнува следните услови и тоа:

1) е државјанин на Република Македонија; 
2) во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена 

казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност; 

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен;

4) има минимум пет години работно искуство ;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или 

уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет 
години: 

 ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
 ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода; 
 ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво; 
 ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен; 
 БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода; 
 АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
          (3) Јавниот оглас од ставот (1) на овој член го објавува и селекцијата 

на пријавените кандидати ja врши Управниот одбор на Агенцијата.

Член 57

Имателите на инфраструктурните објекти се должни најдоцна до 24 април 
2016 година до Агенцијата да достават пријави за запишување/евидентирање 
на 40% од вкупно доставените податоци за инфраструктурни објекти согласно 
со членот 256 став (1) од овој закон, а најдоцна до 24 април 2018 година да 
достават пријави за запишување/евидентирање на преостанатите 60% од 
доставените податоци за инфраструктурните објекти.

Ажурирање на податоци по службена должност

Член 211

(1) Ажурирањето на податоците во катастарот на недвижности по 
службена должност се врши за катастарските општини каде што процентот на 
недвижностите кои останале со незапишани права е поголем од 20%, врз 
основа на извршениот премер од член 57 став (3) од овој закон.

(2) Со ажурирањето на податоците од ставот (1) на овој член се врши 
запишување на правата на недвижностите согласно одредбите од членовите 
190 став (2), 191, 193, 194 став (2), 197 и 198 од овој закон. Потврдата за 
запишување се доставува согласно одредбите од член 187 од овој закон, до 
подносителите на пријавите, како и до лицата кои се запишуваат како носители 
на правото.



(3) Доколку недвижноста предмет на пријавата за запишување, 
носителите на правото на недвижностите не биле во можност да ја 
идентификуваат при премерот од член 57 став (3) од овој закон, извршен по 
службена должност, правото на недвижноста се запишува во соодветни 
сразмерни (сосопственички) делови.

(4) Доколку недвижноста предмет на пријавата за запишување, 
носителите на правото на недвижностите се во можност да ја идентификуваат 
при премерот од членот 57 став (3) од овој закон, извршен по службена 
должност, правото на недвижноста се запишува согласно со членот 194 став (2) 
од овој закон.

(5) За ажурирањето на податоците Агенцијата изготвува годишна 
програма.

(6) Годишната програма од ставот (5) на овој член ја донесува Управниот 
одбор на Агенцијата, а согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 246

(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице, односно на трговец поединец ако: 
                1) отстрани, оштети, уништи или премести точка од геодетска 
референтната мрежа од членот 49 став (1) од овој закон или ако секое 
уништување, оштетување или неовластено преместување не го пријави на 
Агенцијата во рок од 15 дена од денот на дознавањето, согласно со ставот (2) 
од истиот член;
               2)  во пропишаниот рок не ја извести Агенцијата за изведување на 
градежни или друг вид работи со кои може да се оштетат, уништат или 
поместат точките од геодетската референтната мрежа од членот 50 став (1) од 
овој закон;
              3) во пропишаниот рок не поднесе пријава запишување на промената 
во катастарот на недвижностите до Агенцијата, согласно со членот 202 од овој 
закон,
              (4) изготвува картографски производи без претходно издадено 
овластување од страна на Агенцијата согласно со членот 99 став (2) од овој 
закон и 
              5) става во употреба картографски производи без согласност од 
Агенцијата согласно со членот 101 на овој закон.

(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на правно лице, 
односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој 
член и на одговорното лице во правното лице, односно во трговец поединец.

 (3) Глоба во износ од 250 до 325 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече на физичкото лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

4) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице, односно на трговецот поединец како 
носител на право, односно како имател на инфраструктурниот објект ако во 
рокот пропишан во членот 57 од овој закон не достави пријави за 
запишување/евидентирање на инфраструктурните објекти.

(5)Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на правно лице, 
односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршок од ставот (4) на овој 
член и на одговорното лице во правното лице, односно во трговец поединец.


