Во врска со Јавниот оглас бр.07/2012 година на Агенцијата за катастар на
недвижности објавен во дневниот печат„Коха„ на ден 10.11.2012 година и „Утрински
весник„ на ден 10.11.2012 година, за прием на 1 (еден) извршител на неопределено
време, потребно е кандидатите да ги познаваат следните прописи заради полагање на
посебниот дел од стручниот испит.

1. ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ („Сл. весник на РМ„ бр.40/2008, 158/2010,
17/2011, 51/2011 и 74/2012) и подзаконските акти на овој закон, кои се објавени на веб
страна на Агенција за катастар на недвижности
-Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за катастар на недвижности и тоа:
а) Правилник за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Сл.
весник на РМ„ бр.118/08 и 5/09);
б). Правилник за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и
заштита на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем и за начинот
на издавање на податоците од катастарот на недвижностите („Сл.весник на РМ„
бр.118/08);
в). Правилник за востановување на катастарот на недвижностите („Сл.весник на РМ„
бр.118/08);
г). Правилник за овластување за овластен геодет и за заменик на овластени геодети („Сл.
весник на РМ„ бр.118/08);
д).Правилник за начинот на обновување, обележување и именување на границите на
катастарска општина со востановен катастар на нземјиште која е премдет на премер
геодети („Сл. весник на РМ„ бр.118/08);
ѓ). Правилник за геодетски работи за посебни намени геодети („Сл. весник на РМ„
бр.118/08);
е). Правилник за лиценца за вршење на геодетски работи, за условите потребни за
вршење на геодетските работи и за именикот на трговци поединци овластени геодети и
трговски друштва за геодетски работи геодети („Сл. весник на РМ„ бр.118/08);
ж). Правилник за одржување на катастар на недвижности („Сл.весник на РМ„ бр.118/08 и
15/2010).
2. ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ („Сл.весник на РМ„ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008,
114/2009, 130/2009, 50/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012 и 39/2012).

3. ЗАКОН ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ („Сл.весник на
РМ„ бр.23/2011 и 54/2011).
4. ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
(„Сл.весник на РМ„ бр.13/2006, 86/2008 и 6/2010).
5. ЗАКОН ЗА ГРАДЕЊЕ („Сл.весник на РМ“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011,
54/2011 и 13/2012).
6. ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011).
7. ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ („Сл.весник не РМ“ бр.135/2007, 18/2011,
148/2011 и 95/2012).
8. ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА („Сл.весник на РМ“ бр.95/2012).
9. ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ („Сл.весник на РМ“ бр.04/2005, 13/2007, 165/2008, 18/2011 И 51/2011).
10. КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ НА КАТАСТРСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
ВО КОМУНИКАЦИЈА СО СТРАНКИ, бр.03-3463/1 од 20.02.2011 година (достапен на веб
страната на Агенција за катастар на недвижности).

