МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 82 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09,
124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски, донесува

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРОЕКТИРАНА ГРАДБА НА ТЕРЕН
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на обележување на проектирана градба на терен.

Член 2
Обележувањето на проектираната градба на терен се врши со определување на површината за изградба која е
предвидена со детален урбанистички план, урбанистички план за вон населено место, урбанистички план за
село, државна и локална урбанистичка планска документација, со определување на градежната парцела како
целина и определување на површината за изградба на таа парцела, според методите на инженерската геодезија
(применета геодезија).

Член 2
Основа за обележување на проектираната градба на терен е оскината мрежа или други постојни геодетски точки
одредени со хоризонтална и вертикална престава во Државниот правоаголен Гаус-Кригеров систем.
Доколку оскините точки од став 1 на овој член се уништени, се врши нивно обновување односно замена со
други точки со иста точност со која биле предходно поставени.
На простор каде оскината мрежа не може да се користи во целина од било кои причини, мрежата се дополнува
со други помошни постојни геодетски точки.

Член 3
За градби кои се градат на простор надвор од населено место за кој нема тригонометриска мрежа, заради
обележување на проектирана градба на терен се поставува микро-тригонометриска мрежа со помош на која се
врши обележувањето.

Член 4
Обележувањето на проектирана градба на терен се врши во хоризонтална и вертикална престава според
методите на инженерската геодезија и тоа со:
- ортогонална метода;
- поларна метода;
- метода од постоечка ситуација и
- комбинирана метода.
Обележувањето од став 1 на овој член се врши со најмалку две контроли.
Теренските податоци се нанесуваат на работен хамер подлоги или во дигитализирана форма и служат за
следење на обележувањето на проектиранатата градба на терен.

Член 5
Обележувањето на проектирана градба на терен се врши по барање на градителот, а врз основа на одобрението
за градење и ревидираниот основен проект.
Обележувањето од став 1 на овој член се врши во присуство на инвеститорот или од него овластено лице.

Член 6

Обележувањето на проектирана градба на терен заради определување на градежна парцела во целина, се врши
со трајни бетонски знаци ако за тоа постојат услови, а обележувањето со кое се определува површината за
изградба на таа парцела се врши со времени знаци.
Знаците од став 1 на овој член го имаат следниот изглед:
Трајните знаци се во вид на призма со димензии 10х10х30 см за објекти од прва категорија, а за објекти од
втора категорија се со димензии 5х5х25 см.
Времените знаци се во вид на призма со димензии 10х10х30 см, за објекти од прва категорија, а за објекти од
втора категорија се со димензии 5 х 5 х 25 см.
Времените знаци се одредуваат со хоризонтална и вертикална престава и служат за одредување на
регулациона, градежна и нивелациона линија.

Член 7
По извршеното обележување на проектираната градба на терен се изготвува записник, кој содржи графички и
аналитички податоци со хоризонтална и вертикална престава, податоци според која метода е извршено
обележувањето, а доколку конфигурацијата на теренот не соодветствува со конфигурацијата прикажана во
основниот проект и/или на локацијата постојат објекти кои не се евидентирани, записникот содржи и текстуален
дел кој содржи податоци за локацијата на која се врши обележување.

Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за начинот на обележување
на проектирана градба на терен („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/05).

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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