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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, со Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на 
недвижности објавен  во „Службен весник на Република Македонија“ број 153/2015, со 
Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности 
објавен  во „Службен весник на Република Македонија“ број 192/2015 и со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности објавен  во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 61/2016. 

Измените имаат за цел да овозможат Агенцијата за катастар на недвижности 
да може да изготвува бесплатни геодетски елаборати за лицата кои претрпеле штета 
во елементарни и други непогоди во услови кога било утврдено постоење на кризна 
состојба.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основната цел поради која се предлага овој закон е да се помогне на 
граѓаните/семејствата кои претрпеле штета во елементарни непогоди или други 
несреќи. 

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 дополнување на Законот за катастар на недвижности 
предизвикува дополнителни финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија во висина од 4.000.000,00 денари.

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 се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија во висина од 4.000.000,00 денари.

 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 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, 192/15 и 61/16), во членот 8 став 
(2) по зборовите: „ниски бруто примања до 168.000,00 денари годишно“ се додаваат 
зборовите: „и на лица кои претрпеле штета при елементарни непогоди и други несреќи 
во услови кога било утврдено постоење на кризна состојба“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.



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

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со овој закон се предлага дополнување на Законот за катастар на недвижности 
со цел да се овозможи Агенцијата за катастар на недвижности да може да изготвува 
бесплатни геодетски елаборати за легализација на објекти за семејствата во 
подрачјата за кои е донесена одлука за постоење на кризна состојба.

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

Со членот 1, во членот 8 се дополнува ставот (2), со кој се овозможува 
Агенцијата за катастар на недвижности да изработува бесплатни геодетски елаборати 
за легализација без надоместок и за лицата кои претрпеле штета во елементарни 
непогоди или други несреќи во услови кога било утврдено постоење на кризна 
состојба.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија содржани во одредбите на Предлогот за  
дополнувањето на Законот за катастар на недвижности упатуваат на меѓусебна 
поврзаност со одредбите од Законот за управување со кризи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Со донесување на Законот за катастар на недвижности се очекува семејствата 
во подрачјата за кои е донесена одлука за постоење на кризна состојба, кои не 
извршиле легализација на своите објекти, да им биде овозможена бесплатна 
изработка на геодетски елаборати од страна на Агенцијата за катастар на 
недвижности кои се потребни за постапката на легализација и ќе претставуваат 
дополнителна заштеда за овие домаќинства.



ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ

(„Службен весник на Република Македонија“ број број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 
153/15, 192/15 и 61/16)

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 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, 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 за примателите на 
социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 
168.000,00 денари годишно и на лицата кои претрпеле штета во услови кога била 
прогласена кризна состојба  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.






