
 
 
 
 

Одлука за предмет на проценка : низ статусот 
Процинител – заклучок за извршување 

 
 
Утврдувањето на вредност за недвижности врз кои се воспоставени заложни права врз статуси во 
веремски периоди на кредитните пласмани секогаш е потребно да им се пристапи со високо 
внимание од правен-технички аспект. Не треба да се испушти од вид динамичкиот статус на 
недвижноста согледан низ неговата наменска класификација, технолошко-функционалниот 
карактер, правно-регистрационите статуси во моментите на кредитниот пласман и 
моментот на утврдување на вредноста согласно наменските барања. Обезбедувањето на 
сознанијата за овие статуси е од интерес за да се обезбедат релевантни/конкурентни сознанија за 
секој единичен кофактор врз кој се градат едничните вредносни индексации а како интегрален 
концепт е вредност за секој посебен дел од објектот.  
 
Нераздвојни се динамичките процеси од првата регистрација на недвижностите и нејзината 
селективност во процесите на завршени трансакциски релации каде посебните делови 
обликаторно се пренесуваат од првиот титулар на нов титулар за секој посебен дел. Во тој процес 
од висок ризик остануваат оптеретенети сегменти со воспоставен договрен залог во има на 
доверител со должнички обврски на првиот титулар/инвеститор. Од интерес да се лоцираат 
ризичните фактори во контекст на преносните дејства и нивната формализација со намера да се 
обезбедат реални сознанија за воспоставеното хипотегарно оптеретување во момент на правно-
регистрационен статус ке афирмираме дел од приоритетните статуси поврзани со недвижностите и 
доставениот заклучок од извршителот. 
 

Афирмација на доставен заклучок од извршител 
Базирајки се врз содржината преку која се афирмира правно-регистрациониот статус за 
недвижноста, видно извлечен од дистрибутивниот документ ИМОТЕН ЛИСТ, извршителот 
таксативно ги наведува содржините кои се предмет на извршување а со тоа и за утврдување на 
вредност на соджински цититаните делови. Со намера едноставно содржински да се презентира 
заклучокот би ги издвоиле само ризичните/двонаменските/збунувачките/недоволно изречените 
вредносни ориентации на афирмираните содржини во продолжение ке наведеме дел од 
форматите на заклучоците. 
 
Да се утврди вредност на недвижност со титулар сопственост на НН 
КП ???, на улица ???, кат ???, намена ходници ?? м2 
КП ???, на улица ???, кат ???, намена лифт ?? м2 
КП ???, на улица ???, кат ???, намена ходници и скали ?? м2 
 
Оваа состојба е регуларна и произлегува од првата регистрација на недвижноста кога  
Носител на правата е ИНВЕСТИТОР на градење на објектот и сите посебни делови се регистрирани 
со негов титулар 

 Содржина на недвижноста 
 Посебни делови од објект <стан-апартмани-помошни простории-помошни површини> 



 Заеднички делови ходници/скали-лифтови-гаражен простор 
 Гаражен простор во период пред 2013 и псле тоа 
 Проектирани гаражни места во проектната документација по 2013 
 Непроектирани гаражни места во проектна документација по 2013 

 
Во моментите на предбележување на идна градба и/или по регистрација на градбата 
трансформирајки ја како недвижност се регистрирани и заложни облигација врз сите посебни 
делови од идната градба т.е. недвижноста. Оваа значи дека скалите, посебните делови од објектот, 
гаражниот простор, заедничките делови се сегменти кои се оптеретуваат со заложно право во име 
на доверителот.  

 
Како со ваков статус да се пристапи во утврдување на вредност во процесите на 

извршување?  
Поточно што е предмет на извршување а со тоа и предмет на проценка? 

 
Разбирливо предмет на извршување е содржината на недвижноста која дословно од 
дистрибутивниот документ извршителот преку заклучокот ја доставува до проценителот. 
 
Од друга страна отворени се прашањата, од интерес да се отпочне со градење концепт за 
утврдување на вредноста, дали  
 

Во отсуство на национални стандарди базирани на респектабилните/блиските 
меѓунардони стандарди <LADM> кои јасно ке ги воспостават што од доставенитите 
интерси искажани преку заклучок од извршителот се предмет на проценка а 
проценителот ќе треба сам ќе утврди што е предмет на проценка 

1. Ќе го прифати целиот заклучок и ќе постапи по него 
2. Ќе изврши редукција на содржината согласно критериумот за 

недвижност и недвижен имот 
3. Ќе афирмира и ќе воспостави критериуми за еднозначност во 

извлегување на легитимна содржина од зивештајот која ќе ја прифати 
како предмет за проценка 

4. Кои услови и пристапи ќе  примени проценителот 
 
 

Дефинирање на предметот за проценка и негов легитимитет 
Дефинирањето на предметот за кој проценителот треба да оформи и испорача 
производ конструктивно ги содржи основните процесни идентификации на 
недвижноста како реална/актуелна физичка и материјална конструкција/сегмент, 
статусите на титуларите како носители на правата со воспоставените/легитимните 
правни релации помеѓу нив, ограничувањата на правата по основ на правни норми и 
дејства, искористеноста како наменски домен на недвижноста како и оформување на 
став за актуелниот во однос на правно-регистрациониот статус за недвижноста.  Во 
контекст на овие идентификациони локации во овој момент би се задржала накратко 
на задната формулација на идентификација. Да се оформи став за актуелниот во однос 
на правно-регистрациониот статус подразбира дека само сегменти кои имаат стекнато 



правен легитимитет и чинат една технолошко-функционална целина се предмет на 
проценка. Сепак во пракса директна примена на овој став секогаш не е фундамент врз 
кој треба да се градат одлуките и пристапите за проценка. Процесот на таканареченета 
почетна/физичка идентификација проценителот како обврзувачка ја започнува со 
директен увид. Умешноста на проценителот во оваа фаза од проценувањето е клучна и 
директно зависна од умешноста на проценителот да препознае, разграничи, 
утврди/димензионира и ги опише  физичките, функционално-технолошките и 
просторните компоненти на недвижноста и истите технички-описно-
фотоинтерпретациски ги сублимира во извештајот за проценка. 
 
Како потврда на ова е и умешноста на проценителите да го констатира актуелниот статус 
како една технолошко-функционална целина и направи компаративност со правно-
регистрациониот статус. Разликата на овие два статуса се сегменти кои се без утврдени 
права што практично и теоретски не се недвижност. Ке подвлечиме дека оваа се стартни 
констатации кои ке насочат директни обврски и активности во процесите на 
проценување. Разбирливо е дека за недвижноста базирајки се пред се на податоците 
од правно-регистрационен статус проценителот има обврзност и надлежност да утврди 
вредност.  

Останува да се запрашаме што ако актуелниот статус не е согласен правно 
регистрациониот ? 

 Оваа се многу чести практични реалности настанати како дејство на бесправно 
градење, промена на законски неконзистентности во две временски етапи на правно-
техничка стандардизација. Станува збор за надоградби/доградби настанати како 
бесправно градење. По основ на правна неконзистентност во актуелниот статус 
проценителот може да констатира дека постојат помошни простории од 
класификацијата тераси/балкони кои како сегменти во одредени временски периоди 
не биле предмет на регистрација со што како правна последица истите остануваат 
надвор од правно-технолошката-функационалната легитимност. Следејки ги овие 
претпоствености потребата од дефинирање на законска норма во правната 
формулација и те како ке допринесе за единствен и конкурентен пристап врз кој 
проценителот еднозначно ке знае кој пристап во утврдувањето на вредноста ке го 
употреби. За жал до овој момент непостои законски сегменти кои актуелните статуси 
рамковно ке ги препознаат и за истите ке бидат дадени механизми и насочни дејства за 
нивен третман. Со намера да отвориме провокации врз кои ке се градат пристапни 
механизми и процедури за утврдување на вредност и за ткави сегменти кои технолошки 
и функционално го градат актуелниот предмет на проценка ќе се запрашаме  

Дали за таквите сегменти се утврдува вредност ?  
Ако директно се примени логиката дека се утврдува вредност на недвижност неспорен 
е ставот дека само на недвижноста се утврдува вредност, а за останатите сегменти кога 
ке го стекнат примарниот статус. Но, во пракса се срекаваат повеќе случаеви каде 
проценителот согласно намерите на субјектот како нарачател на проценката треба да 
ги усогласи побарувањата, поставени низ регуларно пропишана форма на барање, со 
пристапните механизми кои теротерски и практично му стојат на располагање. Ќе 
напомениме дека пристапите за проценка се градат врз кофактори кои имаат дирекна 



основа да ја материјализираат недвижноста и како такви теоретски и практично се 
изведени/оформени како механизми за проценка. Сепак како одговор на поставената 
иницијатива/провокација, а кој во овој дел од учебникот се уште е рано да го 
формулираме или детално да го полимизираме, ќе понудиме директни локации кои 
истонасочно можат да се користат при градење на став и одговор при проценката на 
сегментите кои останале без утврдени права или се надвор од законската формулација 
во временското етаблирање.  

 Дали за сегментите кои не се во категоријата недвижност, или во пракса 
познати како сегменти со неутврдени права, треба/може да се утврди 
вредност ? 

 Ако може/треба да се утврди вредност дали постојат посебни методолошки 
пристапи за проценка и/или се користат истите како за недвижности ? 

 Ако утврдувањето на вредност за овие сегменти е допуштена дали истата 
може да биде прифатена како легитимна при реализација на трансакциски 
релации ? 

 Да се запрашаме конкретно, а како тоа проценителот ке утврди и/или ќе 
знае дали постојат сегменти со неутврдени права по било кој основ и дали 
сегментите со класификација помошни површини се во кватификациските 
податоци за недвижноста ? 

 
Правниот легитимитет за недвижноста, како една од високо значајните својства врз кои 
се темели дефинирaњето/препознавањето на недвижноста, проценителот го превзема 
како обврзувачки од националниот катастарски систем мандатен за регистрација и 
стекнување на правата за недвижностите. Што во суштина проценителот треба да 
извлече/превземе како водечки соснанија и категории врз кои базично го оформува 
продуктот. Конкурентноста на недвижноста од апсект на правен легитимитет е 
двонасочна. Едната насока е во конструкција на титуларот, а другата во 
изразувањето на правниот статус пренесувајки ја оптоварувањето која процесно 
како последица посредно ги ограничува/рестректира правните релации во 
администрирањето со недвижностите. Сите афирмирани сознанија преку кои се 
превзема правниот статус на недвижностите од мандатниот катастарски ситем се 
базира врз дистрибутивниот документ ИМОТЕН ЛИСТ кој суштински е со униформна 
содржина преку која се димензионираат атрибутните и геометриските/тополошките 
својства на недвижностите.  
 
Конструкцијата на титуларот е значајна од процембен аспект иако секоја 
конструкција на титуларот воспоставена и стекната низ правните процедури во 
катастарскиот систем го има правниот легитимитет и неспорни се процесите кои се 
базираат врз нив во администрирањата. Да се потсетиме. Согласно Законот за 
сопственост и други стварни права титуларите како носители на правата по основ на 
правни релации кои легитимно можат да се произведат/постојат и со закон дефинирани 
како сопственост, сосопственост и заедничка сопственост. Сите три категории 
имаат конкуренност и легитимимитет да настапат во правниот промет без рестрикции 
во нивното практикување. Што се однесува од аспект на проценка релациите во 



титуларите каде се присутни повеќе од еден носител за очекување е дека во правниот 
промет ке рефлектираат ослабени позиции. Овој став се базира врз фактот дека 
преговарачките настапи и договорните обврски се изведуваат со повеќе носители што 
практично предизвикуваат несекогаш релаксирани акции. Практично да заклучиме 
дека преговори со еден носител на правта во титуларот, позната како сопственост, значи 
една филозофија на преговарач со израени единствени намери во трансакциските 
релации. Овие статуси кај титуларите со повеке носители на паравата, случај на 
сосопственост и заедничка сосптевност, неможат да се идентификуваат што опретивно 
може да иницира комплицирани позиции од страната на трансакциската извршност. 
 
Втората насока од оваа идентификациска локација релациски го поврзува 
оптоварувањето на  правниот статус кои практично се поврзани со хипотекарни 
пласмани, наследства, ограничување со временски период на дејствување, 
службености и други со закон пропишани правни дејства. Во таа насока проценителот 
сите овие сознанија, а кои ги обезбедува преку соодветниот дистрибутивен документ – 
имотен лист за недвижноста, мора да ги земе предвид и врз нив да развие 
пондерирање на преносните вредносни дејства базирајки се врз конкурентните 
примероци од грипацијата на така наречените чисти недвижности. Зошто ја извлековме 
оваа како посебна насока. Затоа што оптеретена и неоптеретена недвижност во 
правниот промет немаат иста конкурентност и прифаќање од страна на субјектите чии 
што намери се купување/инвестирање и друг вид трансакциски релации. 
 
Анализирајки ги концентрираните претпоставки во двете насоки за идентификација 
може да приметиме дека недвижност со повеке од еден титулар, оптоварената со било 
кој товар/ограничувања се рестрективни чинители кои имаат негативни вредносни 
импликации врз вредноста на недвижноста.  
 

 

Цели и примена на проценка 
Проценителските пристапи во основа подразбираат неколку групации и приоди кои генерално 
можеме да ги сведиме на локациите 

Што проценувам  -  За која цел тоа го правам 
врз кои ќе се раководиме во разоткривањето на овие локации чии насоки ги утврдуваат целите 
и употребноста на утврдена вредност. 
 
Што проценувам - практично и суштински значи дека предметот на проценка е недвижност 
додека длабински гледано се уште не е доволно ако се одговори само со недвижност од причина 
што недвижностите согласно нивната наменска класифицираност имаат сопствени 
диференцијации. Раслоеноста на недвижности согласно диференцијациите по основ на 
намена/искористенос и функционалност повлекува дополнителни релации во насока на 
проценувањето. Причината за оваа се огледа во кофакторската конструктивност која е 
специфична за секоја групациска припадност на недвижноста. Во тој контекст во почетокот на 
градењето на ставови и сознанија за овој степен на градиции за недвижностите ке оформиме 
генерален пристапен кој пред се базира врз двете технолошки групации земјишта и објекти. 
Во рамките на овие класификации на недвижности видни се наменски и функционални 



подкласификации дефинирани и димензионирани согласно стандардите/нормите кои 
произлегуваат од законските и подзаконските акти на катастарските системи и законот и 
подзаконските акти за проценка на вредност на недвижности.  
 
Класификацијата на објекти, иако објект по својата наменска конструкција по дефиниција не е 
недвижност, согласно правните норми на законот за катастар на недвижности истите се 
групирани како 

А - домување 
Б - Комерцијални и деловни намени 
В - Јавни институции 
Г  - Производство, дистрибуција и сервиси 
Д - Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори 
Е  - Инфраструктура предмет на внатрешно премерување/отворена површина/волумен 
Ф - Објекти на земјоделско земјиште 

 
Намена на посебни делови на зграда и други објекти  

СТ  - стан  
А    - апартман (единица за престој) 
П    - помошна просторија (визба/подрум, дрвеница, атриуми и тн.) 
ПП - Помошни површини (тераса, лоѓија, балкон) 
Г     - Гаража 
ГМ  - гаражно место 
ДП  - деловна просторија 
ТР   -  трибини 
Т     - спортски терени 
Б     - базени за јавна употреба (пливање) 
ТЦ1  - трафостаниза, градба од прва категорија, како посебен дел на зграда 
ТЦ2  - трафостаница, градба од втора категорија, како посебен дел на зграда и 
ДПД - други посебни делови на зграда 

 
Намена на заеднички делови од зграда 

Х    - ходници 
ХС  - ходници со скали 
ЛФ - лифт 
ВВ  - влезни ветробрани 
ПВ  - простории за велосипеди 
ПЕ  - пералници 
СШ  - сушалници 
ЗП   - заеднички подруми 
СК   - скривници/засолништа 
Т      - таван 
РД   - работилница за домар 
СД   - стан за домар 
ПОО - простории за одложување на отпадоци 
КГП  - комуникациски гаражен простор 
ДЗД  - други заеднички делови на зграда/објект 

 



Намена на недвижностите согласно законот и подзаконските акти за проценка на вредност на 
недвижности и целосната нивна имплементација во националната методологија каде посредно се 
прифатени како класифицирани групации недвижности со оформени вредносни кофакторски 
низови.  

 Стамбени згради (куќи) 
 Станови во колективна стамбена зграда 
 Хотели-мотели-објекти за одмор и рекреација 
 Деловни згради (производствени, магацини, хали и стоваришта) 
 Бензински пумпи, ресторани, кафеани и кафуњиња 
 Административни згради и административни простории (канцеларии) 
 Деловни простории (дуќани) 
 Гаражи 
 Помошни објекти (шупи, штали, плевни, амбари) 

 
Наведените класифицирани групации дефинирани согласно двата закона, а кои имаат обврзувачки 
дејства за нивна примена во склоп на законските нормативи, како што може да се примети помеѓу 
себе немаат изострена блискост. Оваа е значаен момент од причина примената/препознавањето 
на недвижноста од законот за катастар и нејзинтото пресликување во проценката на вредноста 
имаат обврзувачки карактер. Се работи за следното. Во процесите на утврдување на вредноста 
наменската структура дефинирана и афирмирана во правниот легитимитет за недвижноста е 
обврзувачка да биде прифатена и за таква наменска конструкција да се применат процембените 
пристапи. Сепак иако значјна и обврзувачка категорија треба да се истакне дека непостојат 
компаративни показатели врз основа на кои можат да се вршат проекции на една во друга 
класификациска групација дефинирани во двата законски норматива. Од друга страна клучни се 
атрибутните категории кои недвојбено се поврзуваат за титуларот/правата, намената, 
искористеноста и ефективната површина за недвижноста димензионирани во рамките на законот 
за катастар на недвижности и по основ на правна хиреархија на дејствата истите целосно имаат 
преносни дејства во утврдувањето на вредноста. 
 
Од интерес да го дообјасниме предходниот став за класификациските групации ке наведиме лесна 
компарација за некои високо захтевни групации кои согласно вредносните норми можат да 
достигнат големи вредности девијации ако истите се не бидат коректно препознаени. Во контекст 
на овие намери ке поставиме поглед во административните и деловните групации во двата 
законски норматива. Во законот за катастар во генералната групација Б-комерцијални и деловни 
намени спаѓаат подкатегоризациите Б1-1 дуќани, Б1-3 продавници за храна, Б1-4 продавници за 
предмети во домаќинство, Б1-5 мали ресторани, Б1-6 кафулиња, Б1-7 слаткарници, Б1-8 банки, Б1-
9 пошти/поштенски канцеларии, Б1-10 канцеларии за интелектуални услуги, Б1-11 адвокатски 
канцеларии, Б1-12 аптеки, Б1-13 мали ординации, Б1-14 салони за продажба, Б1-15 козметички 
студија, Б1-16 бинарии, Б1-17 други мали и големи комерцијални деловни единици. Во склоп на 
оваа класификациск агрупација на објекти посебните делови во нивни рамки добиваат префикс ДП-
деловни простории. 
 
Со намаре да направиме паралела/проекција на наведените класификации со истите согласнот 
законскиот акт ке ги наведиме групациските сегменти административни објекти и канцеларии и 
деловни објекти и дуќани. Иако не сме започнале со проценка, а во интерес да ги доближиме 
значењата на групациските подвојувања на недвижностите, искуствено од страна на авторот ке 
наведиме дека единичната вредност ако недвижноста е во класификацијата, ке ги искористиме 
екстремните вредности и во твете групации, административна единичнета вредност би била 1300 



ЕУР/м2. Ако истата недвижност се сврсти во класификацијата деловни простории-дуќан, во исти 
просторни амбиентални услови, вредноста би изнесувала 9000 ЕУР/м2.  
 
Да го дообјасниме посечениот пример за утврдување на вредноста. Не е потребно поголеми 
ангажмани на анализи за да се примети дека разликата за ист процембен пристап за утврдување 
на вредноста врз две класифицирани недвижности, иако станува збор за реална/актуелна една 
недвижност но, од непостоеење на стандардизирана класификација на недвижностите приметно е 
дека разликата е енормно висока. Оваа разлика наведува на дилемите кои ке ги поставиме во 
прашањето Како може да постојат дилеми и од каде истите доаѓаат во еднозначното 
позиционирање и припадност на недвижноста во рамките на класификациските групации ?  
 
Значајно е да се напомене дека во предходното поглавје афирмиравме став што е недвижност и 
како нејзиниот правен легитимитет дејствува врз утврдувањето на вредноста надополнувајки дека 
правниот легитимитет со титуларите како носители на правата се стекнува со регистрацијата во 
катастарските системи. Оттука значајно е да напомениме дека класификациите согласно 
проценителските пристапи не е доволно само да се стабилизира еднозначноста на титуларот туку 
од ист интерес и значање имаат и компоненти кои поврзани со наменската-функционалната-
технолошката изграденост на недвижностите. Тргнувајки од претпоставеноста и нивото на 
значајност за конструктивните компоненти на недвижноста ке констатираме дека интегралниот 
концепт суштински налага јасни позиции на правниот и технолошко-техничкиот легитимитет на 
недвижностите што во основа целосно ги изедначува пристапите за препознавање и вградување на 
овие својста и компонетни во утврдувањето на вредноста. Оваа практично ке значи дека 
интегралноста на легитимитетите суштински ке позиционира уреден склоп на домени во 
класификацијата, конструкцијата и активноста на недвижностите преку чија стандардизација ке се 
заокружат фундаментите за авторитативност на утврдената вредност и нејзината искористеност во 
трансакциските и друг вид правни и вредносни релации.  

Зошто тоа го наведуваме како значејност?  
Од причина што групациските подвојувања на недвижностите во катастaрскиот систем имаат 
високо развоен концепт во заштита на титуларот, а споредбено со концептот на проценителството 
недвижноста класификациски е подвоена во изразени групации чија наклонетост е блискоста со 
проценителскиот пристап. Неизедначените интереси преку кои се покриваат различните пристапни 
потреби во прв момент оставаат дојам дека станува збор за два различни системи иако намерите 
во основа треба да бидат ориентирани кон обезбедувањето на стабилност во одредувањето на 
вредноста како пристапна технологија и авторитетативност на процембениот продукт.  
 
Земајки ги предвид посочените квантификации недвојбено може да приметиме дека 
класификацијата на недвижностите согласно законот за катастар и истата низ законстаката 
конструкција за проценка имаат неизедначеност во селективните групации. Разбирливо би било 
дека класификацијата дефинирана и димензионирана во по хиреархија значаен документ треба да 
се преслика низ сите останати законски пристапи се со намера да нивната примена непредизвикува 
различни дејства и девијации во фунадаменталната искористеност. Зошто не е така ? Не треба да 
се бара длабинска анализа за да се констатира дека едниот и другиот пристап на класификација 
базираат на сопствени внатрешни концептуирања и намери за остварување на влиајтелност и 
интерес.  
 
 
 
 



0. Претпоставки и смерници 
Комплекснота на недвижноста и нејзиното практицирање низ катастарскиот систем во Македонија 
во периодот на се понагласените динамички сервисни остварувања оправдано иницира размисли 
за редефинирање на статусната конструкција на системот за целосно подготвување на конкурентен 
амбиент и филозофија подготвени за да прифатат нови односи и релации во администрирањето со 
недвижности на национално ниво. Со намера овие насоки да бидат разбрани, а воедно нивната 
иницијатива да биде верифицирана во трудот се поместени/афирмирани доминантни показатели 
кои во администрирањето непосредно ке провоцираат издифернцирани статуси од правен, 
технички и управувачки аспекти.  
 
Националниот катастарски ситем со сопствената изграденост и сервисна ориенираност преставува 
еден од националните богатства и совршенства во склоп на поставениот концепт и оформените 
процесни и конструктивни системски нивоа/компоненти. Сепак земајки предвид дека базичниот 
објект во системското администрирање е комплексен просторен ентитет повеќе од потреба е 
неговата демистрификација корелациски да се постави/поврзе со сервисниот домен, како дел од 
сервисната политика, со отворени временски детерминирани статуси како пресек на динамичките 
вредности за секој кофакторски елемент врз кои се воспоставува ентитетската конструкција. 
Димензионирањето на секоја компонента од кофакторскиот низ значи концепт со цврста матрица 
во нивното дефинирање и димензионирање преку кои ентитетот се препознава и извлекува од 
просторниот феномен, а од друга страна неговата целосност и управувачка единственост ќе треба 
да обезбеди еднозначни и повторливи сервисни ориентации.  
 
Треба да напомениме дека дел од афирмираните показатели, чиј статус имаме намера да го 
поставиме како нова процесна конструкција на постојниот систем, во актуелниот систем имаат 
индиректна/периферна застапеност но без јасни позиции на излезниот сервисен продукт. Став е 
дека во актуелниот систем недвижноста конструктивно е деместрифицирана се со намера да се 
обезбедат базичните предуслови и димензии за конструктивните кофактори, а врз основа на нив се 
вградени механизми за остварување на сервисната политика. Анализирајки ја актуелната 
ориентација на системот кон едно тежиште со инварјантни релации кои имаат еднострана насока 
кон титуларот како носител на правата практично е локација врз која критички ке се направи обид 
за имплемнетација на нови тежишни локации со мултиплицирани инврајантни локации од/кон 
секое тежиште како системска нова конструкција. Да појасниме. Во контекст на оваа факт е дека 
доминантноста на титуларот и релациите кон/од него се типизирани само со пристапните 
механизми за негово утврдување и заштита воспоставувајки со тоа конкурентни и авторитативни 
статуси во администрирањата. Амбиентите околу титуларот имаат исклучителна подршка од 
правно_техничка рамка дефинирана во основните законски решенија врз кои се гради статусот на 
недвижноста и титуларот како носител на правата на национално ниво. Базирајки се врз овие 
позиции и намери мора да се истакне дека катастарскиот систем изградил исклучителни механизми 
за регистрација и сервиси чија конструкција еднострано ги активира само позициите на титуларот 
ограничувајки, а со тоа и ослабодувајки ја конкурентноста на сервисните категории во 
администрирањето. Статусите на овој концептен приодот во градењето на самиот систем имаат 
исклучителна цврстина, сигурност и правно-техничка затвореност со што врз нив системот има 
висока конкурентност и авторитативност во остварувањето на сервисната политика која единствено 
се гради врз правно-техничките нормативи позиционирани низ стекнувањето, заштитата и 
бришењето на правно-техничките статуси за недвижностите. Но, сепак концентрирајки ги 
активностите единствено кон титуларот <со напомена дека неспорни се резултатите кои базично 
произлегуваат од една насока со јасно утврдени принцпи/начела за верба во податоци, 
легитимитетот и конститутивноста> се прави рестрикција на можностите и сервисните 



домени. Ако се проанализираат процесните авторитети на овие начела став е дека истите имаат 
правно-теоретска стабилност но, во практичното процесирање произведуваат двојбеност и 
рестрикции во располагањето со сервисниот продукт оформен како дел од сервисната политика на 
системот. Во тој поглед посебно е за нагласување се рестрикциите кои произлегуваат од 
двојбеноста на начелото верба во податоците и сервисот познат како исправка на техничка 
грешка. Овие две корелациски активни локации системски неможат да бидат во ист процесен 
домен.  
 
Со намера да обезбедиме количински одржан сет на сознанија за потребите и можностите на 
новиот мулти-инварјантен концепт за разлика од предходната локација на двојбеност ке отвориме 
дискусија за нецелосна координираност и изграденоста на недвижноста наспроти рестриктивните 
дејства за остварување на легитимните интереси на титуларот и објектот од класификацијата 
индивидуална стамбена зграда. Станува збор за висока значајна потреба која во ист момент има 
за цел да ги стабилизира и/или поточно да обезбеди легитимитет во континуитет за секоја 
реализирана интерна и екстерна трансакција базирна врз него. Реализираната трансакција неможе 
да биде условена само врз цврстите и конститутивните принципи поврзани со титуларот тука, 
несомнена е потребата од постоење на реални тежишни релации со однапред обезбеден концепт 
за корекција дефинирани низ принципи и процедури за намалување на ризиците наметнувајки ја 
потребата од механизми за надокнада од било кој апсект. 
 
Националниот катастарски систем објектот од класификацијата индивидуална стамбена 
зграда не го класифицира како типичен репрезент-недвижност туку согласно дефиницијата се 
препознава во класификацијата зграда. На оваа локација од трудот само ке нагласиме дека 
отоврени се критичките насоки дали оваа прифатна класификација е проследена и/или поточно 
истоветно се препознава низ администрирањата базирана  врз единствените правно-технички 
режими. Оваа условеност треба да значи проекција и прифаќање по значај на исти единични 
сегменти кои конструктивно ги чинат овие две интегрални класификации за објекти. Согласно 
нивните единични конструкции посебни делови, како затворени и целосно функционално-
технолошки реализирани сегменти, во двете типизации во досегашната пракса не се препознаваат 
со исти класификации. Од друга стрна отворени треба да бидат анализите дали зградата е 
недвижност и/или правните дејства и другите технолошки и функционални распределоности 
кои се поврзуваат со посебните делови се суштинските недвижности кои во трансакциските 
релации и единствено се/треба да бидат препознаени. За овој став постои резервираност кај 
индивидуланите стамбени згради за кои пак неправејки разлика и/или нецелосно разработен 
концепт за прецизно/стабилно дефинирање на недвижноста се прави ризичен концепт неземајки 
го кофакторот функционалност. Клучен фактор во конструкцијската изграденост на објектите 
посебниот дел е задната недвојбена норма врз која целосно треба/се позиционираат сите правни 
и капитални влијанија. Постојниот системки концепт со титуларот како единствено афирмирано 
тежиште концентрирал правно-технички и технолошки норми со доволна формализација во 
обезбедувањето на сигурноста и заштитата на правата за недвижностите но проекциски врзани за 
титуалрот како носител на правата. Но, сепак мора да се напомене дека се позначајните насоки за 
лоцирање на вредноста како ново тежиште врз кое веке се отвараат сигурностите на пазарните 
трансакции администрирањето со недвижностите со титуларот како единствен системски фактор 
недоволно и нецелосно ја обезбедува технолошката сигурност на трансакциските релации. Оваа 
треба да се прифати не како претпоставка туку како реалени статуси кои се 
препознаваат/потврдуваат низ неискористеноста на релациите и корелацијската отсутност на 
тежиштата титулар и вредност. При утврдени права и стекнат титулар во катастарскиот систем и 
врз тоа реализирана трансакција, без да се претпостави вредноста или помести фактот на 



планирана инвестиција во недвижноста со целосниот респект на својствата и правата од актуелната 
регистрација, се добива нецелосност и ризичност на авторитативниот карактер на трансакцијата. 
Причината за оваа е во фактот што секоја трансакција мора да има сопствена пазарна легитимност 
ориентирана со намера да ги обезбеди и придонесе за целосна заштита на целокупните позиции 
кои произлегуваат од пресметаниот/дефинираниот интерес за нејзина реализација.  
 
Афирмирањето на релациските меѓузависности на двете тежишта се конкурентности чии 
авторитети несмеат да допуштат било кое поместување по основ на техничка грешка во 
регистрацијата која непосредно ќе мултиплицира импликации/последици на веќе легитимно 
реализираните трансакции. Актуелните правно-регистрациони статуси низ механизмот исправка на 
техничка грешка можат да се корегираат по основ на содржински недостатоци но промените 
повторно се поврзани за ист титулар кои навидум обезбедуваат стабилност/сигурност со индикации 
на интерен ризик и загрозеност на титуларот. Но, колкав е ризикот ако под техничка грешка се 
прифати погрешно регистриран титуларот или Дали ваква грешка може едноставно со 
механизмот на исправка само да се корегира?. Технолошки гледано погрешниот титулар во 
меѓувреме можел да влезе во било која трансакциска релација и истите да имаат легитимен статус 
бидејки базираат на податоци од системот на кои согласно начелото на верба им се пренесени 
цврсти карактери на веродостојност/авторитативност. Се разбира дека низ правните норми за 
заштита на правата, како високи процесни активности, поставени се услови да констатираните 
грешки врз основа на правно-техничка документација се корегираат исполнувајки го 
институтот за заштита на сопственоста и/или правата во целина. Сепак останува прашањето 
Што со последиците, загубите, нарушување на авторитетот на системот и ред на 
предизвикани недоследности кои имаат и суштесвтени правно-технички-вредносни 
импликации?.  
 

1. Посебни аспекти за технолшките нивоа на катастарските системи 
Намерата да го преставиме националниот катастарски систем, а при тоа движејќи се само во склоп 
на законските рамки дефинирани со основниот закон, ќе поставиме отворен дијалог помеѓу законот 
и претпоставените сервисни политики во негов склоп и истите дискусии би имале третман на 
монолог виден и досега практикуван. Матрицата на постојните практики ке ја поместиме од 
равнотежа со иницијатива за корелација на претпоставениот приод и се понаглесените потреби за 
типизирани сервиси од страна на субјектите кон кои системот ја гледа единствената сопствена 
потреба за опстојување. Голем е ризикот да се отворат прашања и дискусии за состојби што 
законскиот акт ги нуди/гради по основ на технолошка изграденост, а наменски не се јасно 
афирмирани причините и потребите за интегралниот третман на својствата преку кои се гради 
недвижноста. Технолошката позиција и изграденоста на недвижностите кај мултифункционалните 
системи, каков што и нашиот, треба да имаат отоврен концепт со јасни дефинирани локации, 
настани и дејства кои се базираат врз основа на тежишните технолошки интереси кои во 



досегашните дискусии на повеќе наврати инцидентно/индиректно во зависност од дискусиите и ги 
афирмиравме.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика [1.0.] 

Позиционирајки се на развојните периоди на катастарските системи на слика [1.0.] е презентиран 
така наречен концепт на двокелиска школка која актуелизацијата на настаните ги отвара и затвара 
со нивно временско детерминирање. Актуелната организационо-извршна структура на 
катастарскиот систем, како технолошки концепт, се определил за сервисни домени и политики 
согласно отворени правно-технички норми регулирани низ правни акти. Сепак временски гледано 
дејствата од така изграден системски амбиент отвара дискусии за неговата одржливост во иднина 
ако се задржи постојното ниво на административно функционирање и концентрација на моќ од 
припадната групација на така наречените системи со изразити монополистички позиции. Статусно 
гледано секогаш постојат два развојни правца од кои едниот е ориентиран за задржување на 
постојната системско_технолошка изграденост и втор кој форсира влез на активно_опреративни 
принципи препознаени првенствено во ефективно_економските концепти и нови бизнис модели во 
сервисните политики. Овие модели се повеќе се присутни и нивната организациона моќ дозволува 
пристап на концепти од јавно_приватните партнерства преку што секогаш се очекува нова позиција 
на односите и прогресите од причина што станува збор за влез на приватен и свеж развоен капитал 
во експлоатационите домени на системот. Прифакајки ги концептните ориенации на втората келија 
од школката секако дека истите ке наметнат/отворат системски промени и нови политики во 
ораганизацијата, позиционирањето на самиот систем на национално ниво, алокациската 
интеграција на субјектите, финансиски модели со пазарна ориентација, алгоритамски 
димензионирани сервисни надокнади и економски позиции за сите дејства кои сервисната 
политика ке ги актуелизира и одржува како сопствен динамички системски сервисен домен.  
 
За очекување е дека овој концепт ке отвори простор и ке допринесе брзи имплементации на 
конкурентни сревисни политики кои базираат на нерестриктивност и ограничувања, препознавање 



и вградување на новите предизвици на пазарот како авторитативно влијание на недвижностите во 
остварувањето на корисничките интереси. Станува збор за реални технолошки предизвици кои 
непосредно се извлекуваат од комплексната и динамичката структура на недвижностите, а 
влијателно ја наметнуваат потребата за проширување на дејства и системска изграденост во 
нивното дефинирање и димензионирање како реална/актуелна изграденост. Оперативно гледано 
ако врз првата келиска оклопност се отворат можности за влез на нови сервисни ориентации и 
дејства препознаени и произлезени како афирмација на тежиштата капитал и намена секако 
дека ке се реализра совршена и стабилна системска конструкција. Овие насоки за очекување е дека 
ке створат нови пристапни филозофии преку кои ке се иницираат меѓусебните корелациски врски 
на двокелиската амбиентална организираност на самиот систем давајки чисти и јасни препораки за 
развој и иницијативности произлезени од двокелискиот концепт.  

Што ке произлезе и/или ќе допринесе присутвото на овој концепт ?  
Ке се створат активни позиции за воспоставување на реални димензии и авторитативни амбиенти 
со конкуретни и доминантни сознанија за недвижностите, а од друга страна можноста за 
активирање на отворени позиции за администрирања со целосен респект и доминантност во 
сервисните реализации. Капиталните ефективи со афирмираните пристапи само ке ја уцврстат 
катастарските варјации кои на меѓународно ниво се препознаваат низ 3Д, 4Д и 5Д системските 
конструкции. Концепцијски гледано тоа се дејства кои суштински, оперативно и целосно ги 

поставуваат недвижностите како 
конкурентет просторен објект преку 
чија изграденост ке се реализираат 
ефиктивните дејства во 
администрирањето. Додека од 
аспект на економски ефектуирања 
ке овозможат истите да бидат 
системски целосно реализирани 
чија што отвореност и податковна 
реализација реално ке ги 
позиционира процесите кои и 
досега имаат ориентација за 
превземање/наслонување на 
кофакторските индексации во 
администрирањето со вредносните 
насоки на недвижностите но без 
целосна ситемска изграденост.  

Слика [1.1.] 
Технолошки гледано еден од актуелните настани кои веке во недвижностите има сопствена 
експлоатациона моќ со висок степен на економска оптиматизација елементарен приказ на слика 
1.1. се динамичките гаражни места. Актуелизацијата на овој концепт во основа ке створи равнотежа 
и пропусна моќ на дејства ориентирајки ги како процесни настани во рамките на тежишните и 
инварјантните концентрации. 
 
Конструктивно гледано катастарскиот систем има нови димензии и содржини гледано низ 
афирмираните регистри. За очекување е дека во една насока ако системот содржински има високо 
значајни промени, а се со намера да се следат нивните можности од аспект на срвисна промоција и 
реализација на интересите, за очекување е дека и филозофијата на самиот систем базично мора да 
ги следи овие намери. Тоа значи дека ако во некоја предходна конструктивна релација системот 
како основа го имал титуларот и правата врзани со него во новата изведба неопходни се и 



промени кои ке базираат на сеопфатност на останатите системски формулации како 
локациски и технолошки затворени системски сегменти.  
 
Концентрирајки ги активностите единствено кон титуларот неспорни се резултатите кои базично 
произлегуваат од една насока со јасно утврдени принцпи/начела на верба во податоци, 
легитимитет и конститутивност. Сепак ако се погледат намерите за ефексино отворени домени во 
сервисирањата, еднонасочната релација кон недвижностите станува претесна и нецелосно 
отворена за да ги прифати сервисните побарувања и пазарните интереси. На некој начин, овие 
афирмации се и предуслови врз кои треба да се отворат анализите и продискутираат равнотежните 
карактери и последиците од редефинирање и/или задржување на постојните формулации кај 
системот.  
 
Видно е дека двокелиската школка проекциски има милтифункционални релации од кои во трудот 

ке се определима 
само на инварјантните 
дејства на 
афирмираните четири 
тежишта преку кои ќе 
го промовираме 
концептот детелина 
со четири листа.  
Слика [1.3.] 
Што суштински оваа 
симболика треба да 
допринесе во 
афирмативна и 

оперативна 
консталација  на 
системот ? Ако 
одговорот го бараме 
во анализа на 
тежиштата секако дека 

ке се наиде на став дека и сега дел од некои акции во постојниот систем имаат сопствена 
формулација и дефинирани дејства но, истите имаат тек и карактер за стабилизизација на основната 
намера поврзана со заштитата и формализацијата на титуларот. Во контекст на овие состојби при 
практикувањето несоменена е потребата од диференција на дејства кои ги имаат тежиштата и 
гравитацијата на својствата кон нив како иварјантни релации кон околниот амбиент. Станува збор 
за дејства лоцирани и активирани низ Титулар - Вредност/Капитал – Нмаена/Искористеност –
Функционалност 
 
Амбиенталностите околу секое тежиште е системски обврзувачка насока, а воедно и корелативност 
во извршна смисла за секоја сервисна отвореност на системот. Тоа значи дека новиот пристап мора 
да обезбеди ротација на сервиси и координираност со останатите инварјантни/ротациски 
основи/релации во/кон секое тежиште. Меѓупросторот помеѓу тежинските амбиентални простори 
е дистрибутивниот сегмент кој регулационите насоки од секоја ротација околу соодветните 
тежишта ке бидат осмислени и координативно оформени како сервисен концепт од интегралниот 
катастарски систем. 



Афирмацијата на овој концепт во основа ја воспоставува почетната иницијативност за промена на 
постојната еднонасочна и концентрирана позиција на титуларот и неговите дејства во самата 
конструкција на катастарскиот систем. Меѓузависноста на четирите тежишта суштински се дел од 
сервисните политики преку кои се типизираат и сервисните карактери како потреба со 
дистрибутивна моќ кон корисниците на системот.    
 
Значајна категорија во сервисното уредување од причина што веќе осетно зависноста на секоја 
податковна концентрација од ден на ден е се поголема. Функционоста на недвижноста во 
категоријата која несомено има карактер на заштитен механизам кон планираното и изведеното е 
технолошка линија која и во моментот е присутна во остварувањето на сервисните цели. Логички 
секое практицирање на дејствата како локации во регистрациониот процес во системот мора да има 
свое јасна разобличеност на ниво на активности со цврсти намери ЗОШТО се практицира и 
ПОКРИЕНОСТА на правила и механизми за практицирањето. 
 
Се разбира дека афирмацијата на концептот во иднина треба да позиционира нови погледи со 
правно_технички предиспозиции на секоја нова вградена сервисна линија што во основа ке значи 
целосна промена на постојната филозофија на самиот систем. Во тој поглед и начелата врз кој се 
гради системскиот концепт ке мора да добијат нова афирмативна, обврзувачка и рестрективна 
изграденост. Овие предусловувања ке мора да бидат спроведени од причина што концентрацијата 
на односите во системот ке се одвиваат низ четирите неодвоени и меѓусебно 
усогласени/координирани тежишта. Се работи за значајна потреба која има за цел да ги 
стабилизира и/или поточно да обезбеди легитимитет во континуитет за секоја реализирана 
трансакција. Реализираната трансакција неможе да биде условена само врз цврстите и 
конститутивните принципи поврзани исклучително со титуларот. Секоја промена на било која 
тежишна линија мора да има однапред обезбеден концепт за корекција со дефинирани принципи 
и процедури за намалување на ризиците и обезбедување на механизми за надокнада од било кои 
апсекти кои произлегуваат од трансакциски правно утврдените односи. Овој став е неименован од 
принцип што трансакциските односи се произведуваат врз правно/легитимни дејства кои 
концепциски произлегуваат од законските начела кои ги регулираат предметните материи.  
Концепцијски овој пристап се базира на две суштествени категории 

• Концентрација на дејства во склоп на секое тежиште и 

• Амбиентални дејства во околината на секое тежиште 
 
Концентрацијата на дејствата во секое тежиште ке треба да ги позиционира сите настани преку кои 
се опишуваат функциите, стандизираните пристапи и процеси за реализација на основните тежишни 
интереси. Амбиенталностите околу секое тежиште ќе бидат системски обврзувачки насоки со 
амбиции за процесирање на корелативноста во извршна смисла за секоја сервисна отвореност на 
системот.  
 

А01. Процеси со ангажман на компонента - ТИТУЛАР 
Тежиштето ТИТУЛАР има целосна системска заштита во досегашното системско практицирање со 
целосно исполнување на основните начела во администрирањето со титуларот и правата поврзани 
со него. Процесно, за ангажирањето на титуларот како основен институт во системското 
практикување се поставени/развиени адекватни податковни и процесни насоки се со намера да се 
обезбеди еднозначност и стабилност на правата и носителите на правата за недвижностите. Сите 
амбиентални определби во таа насока имаат значајни својства и релации се со намера да се 



обезбедат доволно активни механизми преку кои се овозможуват пристапите и процедурите за 
стекнување, заштита, губење и администрирање со правата врз недвижностите.  
Практично, проекцијата на процеси врз дефиниран податковен сет, чија намера е еднозначно да се 
дефинира титуларот и правата, во националниот катастарски систем се остварува моќно и со 
запазен карактер на целосно затворени приоди.  
 
Сепак со промената/проширувањето како потреба за сервисно зголемени домени, наметнати пред 
се од пазарните трансакции во кои катастарскиот систем е една од приоритетните и значајни 
локации за реализација на трансакциските односи поврзани со недвижностите, треба да отварат 
нови релации врз постојниот системски фундамент. За нагласување е дека третманот на оваа 
тежиште во сегашното практицирање има и проширени ингиренции кои во законските рамки не се 
препознатливи, а практично периферно се контактираат. Осамениот третман на оваа тежиште, како 
изолирани принципи чии дејства прават непринципиелност во администрирањето ке го споредиме 
со воспоставувањето на катастарот на недвижности применувајки го пристапот конверзија на 
системот катастар на земјиште.       

Слика [1.4.] 
Практично со 
примена на овој 
пристап се врши 
конверзија на 
податоци од 
катастарот на 
земјиште во катастар 
на недвижности но 
базирајки се само на 
потребите и 

обезбедените 
стабилности на 
тежиштето титулар.  
 
 

Согласно неутврдените права за просторните ентитети со примената на принципот на конверзија на 
ентитетите им се пренесуваат правата со што истите го стекнуваат статусот на недвижност. 
Суштински ако се земе предвид дека утврдувањето на правата за регистрираните ентитети во 
катастарот на земјиште е со временски долг статус непостои прогресевни рестрикции дали со 
конверзијата се применети еквидистантните принципи преку кои се врши регистрација на правата 
согласно принципите на катастар на недвижности. Но, непринципиелностите се поврзуваат со 
некомплетноста на податковната конструкција за новоофрмените недвижности чии дејства се 
видни и неодржливи во администрирањето со нив. Поконкретно, а видно од слика [1.4.], 
содржината за недвижноста-куќа е нецелосна од причина што за истата непостојат легитимни 
категории кои пак имаат сигнификатни дејства во отвореното администарирање со недвижноста. 
Поконкретно, катастарот на земјиште објектот го третира само габаритно или приодно дека во 
рамките на катастарската парцела постои објект со габаритна површина. Во овој податковен сет 
недостасуваат кфалифицирани компоненти кои имаат рестрективни статуси согласно структурата и 
принципите на дејства произлезени како стандарди од катастарот на недвижности. Станува збор за 
рестрективна содржина за намената, ефективната функционалност/катност позиционирани низ 
површините на сегментите кои ги констрираат посебните делови од објектот. Во тој контекст мора 
да се напомене дека конверзијата подрумот и приземјето ги диференцира како посебни делови 



од објектот и за нив пренесува податковна конструкција исполнувајки ја со тоа технолошката рамка 
за нивно димензионирање. Сепак оформените статуси на посебните делови се нецелосни и 
непринципиелни за примена на базичниот принцип преку кој катастарскиот систем со 
дистрибутивниот концепт на содржината на недвижностите е поставен како обврзувачка 
локација за прифаќање на легитимна содржина за кофакторските конструкции во утврдувањето на 
вредноста на недвижностите. Оттука се извлекуваат и намерите како потреба за редефинирање 
и/или допрецизирање на конвертираната содржина применувајки/имплементирајки ги принципте 
на целосност и поистоветување со концептот катастар на недвижности. Оваа значи дека 
практицирањата со проширени домени ќе имаат двонасочна концентрација на дејства и тоа насоки 
кои се базираат врз податковни сетови од воспоставен катастарски систем согласно различните 
пристапи. Прифаќајки ја оваа состојба како реална факт е дека зборуваме за неизедначени и  
дводелни конструкции на процеси во администрирањето со недвижностите што остава дојам за 
алтернативни обврски произлезени од условното прифаќање на катастарскиот систем како 
фундаментална локација во администрирањата. 
 

А02. Процеси со ангажман на компонента - ВРЕДНОСТ 
Тежиштето ВРЕДНОСТ во суштина во старт требаше да овозможи тумачење и концентрација на 
кофакторски низови кои согласно законот за катастар на недвижности се позицонираат во  
регистарот на цени и закупи. Сепак како технолошко ниво активностите кои гравитираат кон 
вредноста иницираат потреба од пресликување на дополнителни ангажмани кои како намери не 
биле имплементирани и/или земени предвид  при воспоставувањето на регистарот. Процесите кои 
го ангажираат оваа тежиште во суштина како што може да се примети од Слика [1.5.] се 
концентрирани во трансферот на недвижноста во вредност применувајки стабилни и калибрирани 
пристапи за еднозначност во препознавањето, верификацијата и применливоста согласно 
нормативни трансакции. Но, сепак мора да се напомене дека станува збор за значајни насоки за 
лоцирање на вредноста како ново тежиште врз кое ке се отвараат и реализираат сигурностите на 
пазарните трансакции.  

Слика [1.5.] 
При утврдени права и 
стекнат титулар во 
катастарскиот систем 
и врз тоа 

реализирана 
трансакција секоја 
нестабилност во 
регистрацијата за 
очекување е дека ќе 
иницира и значајни 
последици во 
трансакциите. Од тие 
причини постојниот 
концепт кој има 

единствена 
ориентација кон 
стекнувањето и 
заштитата на правата 
мора да се прилагоди 
технички и правно и 



во заштитата на реализираните трансакции чиј легитимитет е основа/искористен во моментите на 
трансакција.  
Конкретно со намера да се штити титуларот во сегашните принципи системски се позиционирани 
процеси познати како ИСПРАВАКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА. Во систем во кој има начело на верба на 
податоците регистрирани/дистрибуирани од него неможе и несмее да постои сервисна категорија 
од овој тип. Станува збор за меѓусебно исклучување и непринципиелни дејства од причина што 
ако треба да се верува во податоците тогаш со активирање на сервисот отсранување на 
техничка грешка не само што е спротивна на начелото на верба туку и системски гледано е 
рушење на авторитативните предуслови на самиот систем.  
 
Во контекст на искажаното, а во интерес на проширување и отцврстување на дејствата и системските 
принципи, ако веќе постои/остане сервисот исправка на техничка грешка процесно мора да се 
стабилизираат и предвидат сите негативни влијанија кои со реализација на овој тип сервиси со себе 
ги носи како последици. Во тој поглед постоењето на сервисот мора да афирмира дополнителни 
цврсти заштитни механизми ориентирани пред се кон заштита на трансакциите извршени врз 
активниот правно_регистрационен статус за самите недвижности. Токму овие локации недвојбено 
бараат јасни процеси преку кои ке се штити секое дејство на трансакциите без разлика дали 
системот статусно е учесник во нив, а трансакциите се остварени согласно начелата на легитимност 
и верба. Процесно е неспоиво ако системот ги подржал трансакциските дејства и по основ на нив 
извршил промена во последователни акции, а после овие дејства ја утврдил сопствената грешка во 
конструкцијата и содржината на регистрациите. 
 

А03. Процеси со ангажман на компонента - ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
Функционалноста на недвижноста во категоријата која несомено има карактер на заштитен 
механизам кон планираното и изведеното е технолошка линија која е и во моментот присутна во 
остварувањето на сервисните цели. Логички секое практицирање на дејствата како локации во 
регистрациониот процес во системот мора да има своја јасна разобличеност на ниво на активности 
со цврсти намери ЗОШТО се практицира и ПОКРИЕНОСТ со правила и механизми за 
практицирањето. Функционалноста како иновативна тежишна категорија со инварјантните дејстава 
и стварање на амбиент во практицирањето, преставува дополнителна локација со која 
администрирањата добиваат на значајност. Станува збор за практицирања кои функционалноста ја 
поставуваат/гледат како интерна конструкција на недвижностите, а од друга страна и 
принципиелностите околу адресирањата на посебните делови во рамките на објектот како дел од 
екстерните предуслови/условувања во администрирањата. Овие две локации иницираат потреби 
од прецизна поставеност на условени категории како механизми низ кои еднозначно ке се 
определат и постават дејствата во утврдувањето на макро и микро кофакторските сетови и нивна 
вредносна индексација. 
 
Типизацијата со рестрективните влијанија во сегашниот третман и димензионирање по значај за 
недвижностите афирмирмацијски можат да бидат сфатени низ реалните администрирања 
базирајки ги на статусот и класификацијата на недвижностите. Во контекс на овие поставки 
анализите имаат предуслови да бидат поставени во било кој сегмент и процедури преку кои се 
обезбедуваат со закон позитивно дефинираните процедури и документација за утврдување и 
регистрација на недвижноста/правата. 
Кога системот го обработува само титуларот како процесно тежиште тогаш едностраната насока кон 
објектот не остава простор за сервиси кои имаат незначителни рестрикции. Но, имајки предвид 
дека реалниот амбиент недоследно е демистрифициран, реалните инварјатни дејства се 
недоволно препознаени и/или нецелосно прифатени, се остава впечаток дека еднонасочноста кон 



титуларот е сиромашен сет на сознанија за недвижноста што пак нуди неконкурентна сервисна 
политики во администрирањата. За овој став постои резервираност кај индивидуланите стамбени 
згради за кои пак неправејки разлика и/или нецелосно разработен концепт за прецизно/стабилно 
дефинирање на недвижноста се прави ризичен концепт ако целосно не се разобличи тежиштето 
функционалност. Клучен фактор во конструкциската изграденост на објектите секако дека е 
посебниот дел за кој целосно се позиционираат сите правни и капитални влијанија. Токму од овие 
насоки титуларот во катастарскиот систем бил единствено афирмиран и за него се концентрирани 
правно-техничките и технолошките потреби со доволно потребни формализации како концепт за 
обезбедување на сигурноста и заштитата на правата за недвижностите. Мора да истакниме дека за 
адресирањето на посебните делови и/или посебниот дел од индивидуалните стамбени згради во 
сегашната регистрација не се посветени доволно прецизни механизми. Во тој однос не е направена 
диференцијација на посебните делови по основ на функционалност шри што пак во процесите за 
утврдување на вредноста имаат високо влијание на интегралната вредност. Нема 
развиено/поставени прецизни показатели преку кои може еднозначно адресирањето на посебниот 
дел во овие објекти да биде и функционално препознаен. Согласно овие претпоставки може да се 
отворат анализи за моќноста и/или еднозначноста на актуелната категоризација влез_кат_стан и 
нејзината прифатност не само како симбилика туку како стабилна адреса за диференцијација на 
функционалната конструкција на посебните делови и објектот во целина. Претпоставка е дека овој 
пристап преставува воопштена форма за адресирање на посебниот дел од објектите како 
категоризирана недвижност и истата има еднозначен адресен карактер без негативни дејства кога 
при администрирањата се ангажира само тежиштето титулар. 
 
Имајки предвид дека при утврдување на вредноста на недвижностите функционалноста има 
влијателна улога во интегралната вредност за овој тип недвижности па оттука и потребата за 
интервентни промени/допрецизирања на постојниот модел на адресирање на посебните делови. 
Кај колективните стамбени згради однапред класификацијата на посебниот дел е предодредена за 
затворена и самостојна фуннкционална целина и постојниот модел недвојбено само го 
позиционира посебниот дел во рамките на објектот.  
 
Објект со посебни делови сегментирани како ПО+ПР+К1+МА, со еден титулар за сите посебни 
делови адресирани на ист влез. Се работи за класична сегментација и постојно адресирање за 
посебните делови прифакајки го пристапот дека индивидуалната стамбена зграда е објект со една 
целина и заеднички титулар за сите посебни делови. Во таков случај, а имајки ги потребите 
наметнати од процесите за администрирање со недвижностите чија позиција е само доменот на 
титуларот, моделот на адресирање на посебните делови нема на значај и истиот врз овие околности 
може да се прифати како еднозначен. Но, ако администрирањата се базирани на концептот 
детелинка со четири лисја тогаш моделот на адресирање е неодреден и нема моќ да ги обезбеди 
потребите/намерите на администрирањата чии домени се титуларот и капиталот. 
Неспоредливи се вредносните импликации ако во овој случај се прифати постојното адресирање 
на посебните делови неводејки сметка за кофакторската сигнификантност на засебни 
функционални целини по спратна сегментација и една функционална целина на сите посебни 
делови. Од тие причини адресирањето на секој сегмент мора да има еднозначна проекција 
обезбедена преку единствени механизми/стандарди во дефинирањето на адресната колокација се 
со намера да се воспостави легитимна форма преку кој ке се препознава самостојноста и 
функцијалната заокруженост за секој посебен дел. Со намера да ја дообјасниме потребата и 
значењето на единственоста во адресирањето ке понудиме дискусии низ објектот со намена 
индивидуална стамбена зграда со следната конструктивна форма   
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Експлоатационо овој концепт на адресирање неможе да даде еднозначни сознанија за 
функционалната самостојност за секој посебен дел. Ако се согледа структурата на моделот за 
адресирање факт е дека катот може да се прифати како сепаратор преку кој насочно се 
пренесуваат сознанија за независни функционални целина за секој посебен дел. Оваа е 
избалансиран статус кој доби на значење со законските промени кои ограничуваат само еден 
посебен дел по спрат кај индивидуалните стамбени згради.  Во секој случај по кој статус да се 
раководи моделот на адресирање секоја конструктивна форма од него треба да биде 
стандардизирана и влијанијата кои од неа произлегуваат треба да имат еднозначна насочна линија 
за препознавање на функционалните целини. 
  

 А04. Процеси со ангажман на компонента - НАМЕНА 
Досегашните дискусии отворија доволни сознанија како насоки и потреби за редефинирање на 
досегашните оперативно-конструктивни-наменски насоки за класификација на недвижностите од 
групацијата објекти/згради. Класификацијата на објектите и/или посебните делови, а следејки го 
концепот на типизација на сервисните политики, во постојните законски рамки е поставена како 
самостојно остварување на амбиент уреден за потребите на администрирањето со 
титуларот. Во тој поглед класификацијата преставува само дополнително својство преку кое се 
прави прераспределба на атрибути кои на титуларот му даваат само назнака за користење. Ако овој 
пристап се анализира од аспект на администрирање, неодминливи се сознанијата дека 
регистрираните својства за овие недвижности имаат формален карактер или нецелосност за 
сервисите кои се надвор од титуларот што оперативно може да се прифати како лабава врска во 
администрирањата. Конкретно, наменската класификација кога станува збор за регистрација на 
нови објекти треба да бидат базирани врз правно_технички акти врз кои е граден, што 
еквивалентно повлеку дека и за постојните објекти категоризацијата треба да биде изведена и 
предложена од мандатно/лиценцирано правно лице. Двата пристапа имаат засебни инструменти 
за определување на категоријата недвижност што само по себе произведуваат и правни последици 
за нивна верификација. 
 
Во контекст на оваа например намената дукан има исклучително влијателна улога при 
утврдувањето на вредноста за недвижности кои согласно законите кои ја покриваат материјата на 
проценка на недвижности се јасно дефинирани. За оваа категорија недвижности вредносните 
индекси за кофакторите преку кои вредносно се конструира недвижноста се дефинирани осетливи 
и високи вредносни индексации кои пак имаат намера да проценетата вредност ја доближат како 
пазарно приметна категорија за верификација и легитимност. Од друга страна, основниот 
предуслов за легитимност на недвижноста како пазарен објект за трансакција и други пазарни 
дејства е правниот статус кој безусловно се обезбедува од катастарскиот систем. Недвојствено е 
дека ако системски правниот легитимитет за недвижноста се превезема од катастарот разбирливо 
би било да постои взаемна синхронизација на класификациите за недвижностите како би можело 
во проценителскиот бизнис се обезбедат еднозначни проекции. Токму во овие намери потребата 
од активно присуство на тежиштето НАМЕНА ке допринесе за целосно покривање на сервисните 
домени од пошироки намери и дејства кои ке направат равнотежа во администрирањето со 
недвижностите. 
 
Со законот за катастар на недвижности класификацијата е спуштена на ЗГРАДА која во принцип по 
сите стандарди за дефинирање на недвижностите истата не припаѓа во катагоријата недвижност. 
Првиот услов објектот да биде недвижност е објект кој стекнал титулар согласно легитимно 
пропишани процедури и документација. Во основа титуларот практично и теоретски е поврзан со 



посебните делови од зградата, а преку нив како преносно конструктивно дејство целосно ја 
оформуваат зградата. Поточно интегрално преку титуларите на посебните делови и титуларот на 
заедничките посебни делови целосно е оформен статусот кој ги пренесува правни својства на 
целиот објект. Оваа равнотежа не произведува директен титулар за објектот но, не остава правен 
вакум за рестрикции при администрирањето кои се иницирани од непринципелниот концепт на 
правните категории за објектите. Објектите согласно законот се класифицирани во повеќе групации 
но од интерес за отворените дискусии ке ја афирмираме категорија Б – комерцијални и деловни 
немени со подкатегоријата Б1-1 дуќани. Базирајки се на насловот на сегментот кој ја регулира 
класификацијата од законот пред членот 23 НАМЕНА НА ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ видно е дека 
дуќанот не е објект туку функционално тој е категорија намена на посебен дел од објектот. 
Во членот 24 со наслов НАМЕНА НА ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ НА ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 
диференцирани се категории за посебните делови од кои во однос на започнатата анализа ке ја 
издвоиме ДП – деловна просторија. Навидум се е тука но, практично и оперативно недоволно 
прецизно изразени својства преку кои амбициите за нерестрективен и еднозначен сервис не е 
можно да се реализираат. 
 
Со намера да се потврди рестрективното дејство за отворените дискусии ке го наведиме примерот 
: Тип на објект ВО КЛАСИФИКАЦИЈАТА Б1 <мали комерцијални и деловни единици за услужни и 
угостителски дејности>. Класификацијата на објектите од оваа категорија, согласно дека насловот 
асоцира на ОБЈЕКТИ, а не на посебни делови, во суштина се блиски до намената на посебните 
делови. 
 

Тип на објект ВО КЛАСИФИКАЦИЈАТА Б2 <големи трговски единици> 
Класификацијата на овие објекти коректно ги диференцирал објектите согласно намената 
дефинирана по основ на стандарди кои произлегуваат од мандатен закон. Ако оваа класификација 
се спушти на практична експоатација во трговскиот центар посебните делови се дуќани за кои треба 
да им се позајми класификацијата Б1-1 дуќани од предходната групација на објекти но таа законски 
е предвидена за ОБЈЕКТИ А НЕ ЗА ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ. Оваа не би било толку значајно ако 
динамиката во администрирањето со недвижностите не се базира на вредносни и јасно 
специфицирани трансакцијски условености кои мораат да бидат еднозначни во нивното 
одржување со стаус со временски детерминирани стабилности. Поточно утврдувањето на 
вредноста за категоријата ДУЌАН има јасно дефинирана категоризација со вредносно вопсотавени 
индексација за конструктивните кофактори на вредноста на недвижноста што укажува на дејства со 
инфраструктура која еднозначно ке допринесе за влез на легитимна по количина и значај на 
содржина превеземена токму од легитимно поставениот и утврдениот регистар.  
 
Дискусиите ке ги потврдиме со практичниот пример во утврдувањето на вредност на посебениот 
дел ДУЌАН. Во тој поглед корелациски <правно-технолошки> катастарскиот систем е единствениот 
и легитимен извор на податоци во целиот процес на утврдување на вредноста со што се пренесува 
целосниот легитимитет за недвижноста. Согласно понудениот пример за обработка симулацијата 
на дејства во алгоритамот на проценка ке ја пренесат намената на објектот Б2-2, а за посебниот дел 
кој сигурно ке биде назначен со класификацијата ДП. Оваа е обврзувачка кованица на 
класификација која преведено за несметано користење во законот за проценка, ДП како деловна 
просторија дава обврзувачка насока дека посебниот дел треба да се поистовети со класификацијата 
од законот за проценка и согласно тоа утврдувањето на вредноста треба да биде истретирана како 
деловни простории (дуќани). Суштински проблемите доаѓаа по првата трансакција која во 
периодите кои следат може да стане реализирана трансакција со голем ризик. Ризичноста може 
осетно да се претпостави за трансакциите поврзани со ставањето на недвижноста-посебниот дел 



под залог. Процесите на залог на недвижност како базична вредносна основица ја имаат пазарната 
вредност на недвижноста која насочно се определува преку основната класификација на самата 
недвижност т.е. во дискусии конкретно недвижност посебен дел од објект. Утврдената вредност за 
недвижноста и кредитниот пласман на средтсва од страна на банките ги започнуваат процесите за 
почитување на строгите банкарски и пазарни условености кои се поврзуваат со потребите од 
одржување и препознавање на сиугрноста на факторите врз кои трансакцијата е целосно легитимно 
реализирана. Првата промена на намената од дуќан во адвокатска канцеларија, што практично 
нема ограничувања од причина што и едната и другата имаат деловен карактер, ке допринесат до 
ренуирање на стабилните односи врз кои кредитниот пласман е реалзиран. Наиме станува збор за 
друга по проценување категорија на недвижност кој има исклучително пониски вреносни 
индексации за вредносната конструкција на пазарната вредност на недвижноста. Ренуираноста 
вредносно може да биде и некулку пати пониска од предходно утврдената вредност. Се разбира 
дека секоја промена без согласност на банката не е можно но, сепак зборуваме за промена на 
намената која треба да биде регистрирана во катастарскиот систем кој пак ке нема инструменти да 
изврши измена на регистрацијата од причина што едната и другата намена припаѓаат во иста 
регистрациона класификација. Оваа не е мал дефект туку висок пазарен ризик за банките од 
причина што недвижноста како инструмент за сигурна наплата на кредитниот пласман е веке 
неколку пати со намалена конкурентност или поточно веке нема залог преку кој ке се сервисираат 
договорните обврски со примачот на кредитниот пласман. 
 
 


