Приемен штембил

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
------------/--------------од --------------

Единствен Идентификатор или Идентификатор на ИО_______________________
Број на Имотен лист за ИО:_____________

П Р И Ј А В А
за запишување на инфраструктурен објект
Од__________________________________________________,
(име и презиме/назив на носителот на ИО)

____________________________
ЕМБГ/ЕМБС

__________________________________________________, ________________________________
(адреса/седиште)

мобилен телефонски број /е-маил адреса

Вид на запишување:
Прво запишување
Евидентирање
Предбележување на ИО во градба
Промени во Листот за предбележување на
ИО
5. Промена на запишан ИО:
- надградба/доградба/отстранување
- промена на носителот на правото
- промена на правото на сопственост
- промена на правото на службеност
- промена на правото на залог (хипотека)
Прилози:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

-

промена на правото на реален товар
промена на запишаниот закуп
промена на запишаниот лизинг
промена на запишаната концесија
претходна и времена мерка (забрана и ограничување)
промена на лични и адресни податоци за носителите и
за ИО
предбележување како условно укнижување
прибележување на факти и нивно бришење
исправка на грешка
други промени______________________

Геодетски елаборат
Градежно техничка документација
Решение за утврдување на правен статус на бесправен ИО
Договор за купопродажба
Судска пресуда
Договор за хипотека
Договор за подарок
Договор за распределба на имот за време на живот
Договор за доживотна издршка
Договор за физичка делба
Наследно решение
Друг правен основ: _____________________________________________________________________________

Податоци за подносителот на пријавата:

_________________________,____________________,_________________________________
(име и презиме/назив )

(адреса/седиште)

мобилен телефонски број /е-маил адреса

Барам за извршеното запишување да бидам известен по:
 Електронски пат
 СМС порака
 Е-маил адреса

Докази и податоци кои Агенцијата ги прибавува по службена должност:
1. Информација за субјект-тековна состојба од ЦР на РМ
2. Препис од Извод од матична книга на родени
3. Препис од Извод од матична книга на умрени
4. Препис од извод од матична книга на венчани
5. Препис од уверение со сите податоци од матична книга на родени и
6. Други податоци
Ја овластувам Агенцијата во мое име и за моја сметка да ги користи податоците содржани во оваа пријава во постапка на прибавување на
потребни докази и податоци од други институции по службена должност.

Подносител на пријавата
__________________________________
(име,презиме и потпис)

