ИМОТЕН ЛИСТ
Институција што го издава документот: Агенција за катастар на
недвижности
Опис на документот: Имотниот лист е е јавна исправа со која се
докажува запишаното право на сопственост и други стварни
права на недвижностите согласно со закон.
Потребна документација:
– Барање во писмена форма;
– уплатница со платен надоместок за услугата од 180,ооденари.

Назив и седиште на примач: Буџет на РМ, Агенција за катастар
на недвижности
Банка на примач: Народна банка на РМ
Трансакциона сметка: 100000000063095
Износ: 180,00 денари
Уплатна сметка: 2100100450 787 11
Приходна шифра и програма: 72416520
Цел на дознака: Издавање имотен лист

( Можност и за безготовинско плаќање)
ВАЖНО:Плаќањата извршени преку системите за електронско
банкарство (е-banking) не се признаваат, бидејќи не може да се
провери уплатата во реално време.

Прилог бр. 1a
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Уплата за барањето може да се изврши на самиот шалтер
доколку поседувате:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
Ж-сметка, Назив на примачот: Буџет на РМ
Агенција за катастар на недвижности -100000000063095
Банка на примачот: НБРМ
Сметка на буџетски корисник 210010045078711
Приходна шифра и програма 724165-20

Приемен штембил

______________________________________________
(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

БАРАЊЕ
за издавање на податоци од ГКИС
КО __________________

Од _______________________________________, ____________________________________________
(име и презиме/назив)
(ЕМБГ/ЕМБС)
_________________________________________ , _____________________, ______________________
(адреса/седиште)
(телефон)
(е-пошта)
Барам да ми се издадат следните податоци:
1. Имотен лист бр. _________, за КП бр. ________ КО _______________
2. Лист за предбележување на градба бр. ____ на КП бр. _____ КО _________________
3. Евидентен лист за згради и други објекти бр. ____ КО ________________
4. Лист за времени објекти бр. _______ КО _________________
5. Пописен лист со незапишани права бр. _____ КО _____________

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично
запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето
______________________________
(име, презиме и потпис)

