Република Македпнија

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНПСТИ

ДП ГЕНЕРАЛНИПТ СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА
Име на материјалпт: Тарифник за висината на надпместпкпт за запищуваое на
инфраструктурните пбјекти вп катастарпт на инфраструктурни пбјекти

ЕПП бр. _________ (Брпј на материјалпт пд Прпграмата за усвпјуваое на
правптп на ЕУ)
Успгласенпст сп Гпдишната прпграма на Владата:
Материјал надвпр пд Прпграмата на Владата
Успгласенпст сп член 68 пд Делпвникпт за рабпта на Владата:
ДА
ДЕЛУМНО
НЕ
Предлпг на кпја седница на Влада да се разгледа материјалпт:
На првата наредна седница
Карактер на материјалпт:
Материјалпт е пд јавен карактер
Итнпст на материјалпт:
Материјалпт не е пд итен карактер
Прилпг:
- Тарифник
- Мислеоа пд: Министерствп за финансии, Министерствп за живптна средина и
прпстпрнп планираое и Секретаријат за закпнпдавствп
Пптпис
Дата на дпставуваое на материјалпт:
ДИРЕКТПР
Скппје,..... нпември 2014 гпдина
_________________
Славче Трпески

Република Македпнија
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНПСТИ

МЕМПРАНДУМ

ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДПМЕСТПКПТ ЗА ЗАПИШУВАОЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПБЈЕКТИ ВП
КАТАСТАРПТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПБЈЕКТИ

ППТПИС
Директпр, Славче Трпески

Скппје, ........нпември 2014 гпдина

1. Псврт пп материјалпт:
Сп пдредбите пд шлен 181 став (2) пд Закпнпт за катастар на недвижнпсти („Службен
весник на Република Македпнија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14) е прппищанп дека висината на
надпместпкпт за запищуваое на инфраструктурните пбјекти вп катастарпт на инфраструктурни
пбјекти се утврдува сп тарифник кпј гп дпнесува Управнипт пдбпр на Агенцијата за катастар на
недвижнпсти, на кпј спгласнпст дава Владата на Република Македпнија.
Имајќи ги вп вид наведените закпнски пдредби, Управнипт пдбпр на Агенцијата за
катастар на недвижнпсти на седницата пдржана на .......2014 гпдина, гп дпнесе Тарифникпт за
висината на надпместпкпт за запищуваое на инфраструктурните пбјекти вп катастарпт на
инфраструктурни пбјекти.

2. Разгледани мпжни решенија (за-прптив аргументи):
3. Резултат пд извршените кпнсултации сп респрните министерства, другите пргани на
државната управа и прганизации:
4. Дали материјалпт спдржи елементи на државна ппмпш?
ДА
НЕ
5. Изјава за успгласенпст на прпписпт сп закпнпдавствптп на Еврппската унија:
ДА
НЕ
6. Успгласенпст сп преземените пбврски пд ратификуваните медунарпдни дпгпвпри:
7. Решение кпе се преппрачува (сп пбразлпжение):
Агенцијата за катастар на недвижнпсти и предлага на Владата на Република Македпнија
да гп разгледа Тарифникпт за висината на надпместпкпт за запищуваое на инфраструктурните
пбјекти вп катастарпт на инфраструктурни пбјекти и да даде спгласнпст за истипт.
8. Фискални импликации на материјалите штп се предлагаат:
9. Пчекувани влијанија:
10. Пценка на Секретаријатпт за закпнпдавствп пп материјалпт:
ДА
11. Клучни елементи за инфпрмираое на јавнпста

НЕ

ПБРАЗЕЦ ЗА ПРПЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМЛИКАЦИИ
НА ПРЕДЛПГ-ПРППИСИТЕ И ППШТИТЕ АКТИ ДПСТАВЕНИ
ДП ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА
ЗА НИВНП УСВПЈУВАОЕ
1. Назив на предлпгпт:
2. Министерствп/прган на државната управа:
Тарифникпт за висината
на
надпместпкпт
за Агенција за катастар на недвижнпсти
запищуваое
на
инфраструктурните
пбјекти вп катастарпт на
инфраструктурни пбјекти
3. Цел на предлпгпт:
5. Кпнтакт-лице и зваое:
Неша Петрушевска,
државен спветник
7. Активнпст:
8. Вид бараое:

4. Вид предлпг:
Тарифник
6. Кпнтакт тел./факс или е-ппшта:
Тел./факс: 075 359- 608
Е-ппшта: n.petrusevska@katastar.gov.mk

( ) Регулатива вп
врска сп ЕУ

(√ ) Нпва прпграма

( ) Прераспределба (на
средства) меду две
прпграми
( ) Згплемуваое/намалуваое на ( ) Сппјуваое на две или
ппстпешка прпграма
ппвеќе прпграми

( ) Друга нпва
регулатива

9. Цел на бараоетп/предлпжената активнпст:
10. Врска сп владината прпграма:
11. Фискални импликации:
Текпвна
гпд.
А. Вкупни трпщпци за предлпгпт
Плати
Стпки и услуги
Капитал
Трансфер
Вкупнп
Б. Одпбрени средства за предлпгпт
Плати
Стпки и услуги
Капитал
Трансфер
Вкупнп
В. Прпмена (разлика) на пдпбрените
средства (Б-А)
Плати
Стпки и услуги
Капитал
Трансфер
Вкупнп
Г. Распплпжливи средства пд прелеваое
(пд друга активнпсти или прпграми вп
прганпт)
Плати

(илјади денари)
Втпра
Трета
гпд.
гпд.
0
0

Четврта
гпд.

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

Стпки и услуги
Капитал
Трансфер
Вкупнп
Д. Нетп-импликации на средствата на
0
0
0
прганпт (В-Г)
0
0
0
Плати
Стпки и услуги
Капитал
Трансфер
0
0
0
Вкупнп
Д.
Згплемуваое/намалуваое
на
прихпдите
Е. Дппплнителни извпри на
финансираое или сппделуваое на
трпщпците
Извпр:
12. Нетп-згплемуваое/намалуваое на
0
0
0
брпјпт на врабптени вп врска сп
0
0
0
предлпгпт
0
0
0
13. Какви гаранции, заеми или други
вистински или мпжни пбврски ќе
/
прпизлезат за Владата (а кпи не се
наведени вп тпшка 11А дп 11Е)
14. Акп пва претставува бараое за
дппплнителни средства вп текпвната
фискална гпдина или е надвпр пд
/
нпрмалнипт циклус на ппдгптвуваое на
бучетпт, дајте пбразлпжение.
15. Дата на заврщуваое на прпценката
/
16. Дата на ппднесуваое на анализата
дп Министерствптп за финансии за
/
дпбиваое мислеое:
17. Дата на дпбиваое пдгпвпр пд
/
Министерствптп за финансии:
18. Измени ппбарани пд
/
Министерствптп за финансии:
19. Одгпвпр на министерствптп /
предлагаш:
20. Одгпвпр пд Министерствптп за
/
финансии:
21. Дали мислеоетп на Министерствптп
за финансии е даденп вп прилпг:
22. Одпбренп/дата:
_________________________
Пптпис на директпр
____/_____/____ ____________________________
Славше Трпески
Ден/месец/ гпд. Пптпис на министер

0
0

0

0
0
0

____/_____/____
Ден/месец/ гпд.

Република Македонија
AГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ
ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Скопје, .......ноември 2014 година
Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник
на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности на седницата одржана на ................2014 година, донесе
ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ
ОБЈЕКТИ
Член 1
Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за запишување на
инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.

Член 2
Висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти изнесува:
Вид на запишување
реден
број

Единица
мерка

Висина на
надоместок во
денари

1

Запишување/евидентирање на инфраструктурен
објект (линиски)

1м1

1

2

Запишување/евидентирање на инфраструктурен
објект (отворена површина)

1м2

1

1м3

10

1м1

1000

3
4

Запишување/евидентирање на инфраструктурен
објект (волумен)
Запишување/евидентирање на инфраструктурни
објекти поставени на стопа

Член 3
За запишувања на инфраструктурни објекти за кои со овој тарифник не е утврдена
висината на надоместокот, ќе се плаќа паушален надоместок во висина од 1000 денари по еден
правен основ.
Член 4
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република
Македонија.
Управен Одбор
Претседател
Анета Јорданова, с.р.
Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на ___________2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ
ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за
запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти, донесен
од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, број _____________од ……...2014
година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.

Бр. _____________________

Претседател на Владата на
Република Македонија

________________2014 година
Скопје

м-р Никола Груевски, с.р.

