РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Бр. __________________________
__________ 20___ год. СКОПЈЕ

место за штембил на втора
договорна страна –корисник

ДПГПВПР
за користење на услуга преку WEB сервисот на Агенцијатa за катастар на недвижности

Склушен ппмеду:
1.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНПСТИ сп седищте вп Скппје на ул.''Трифун Хачи
Јанев'' брпј 4, претставувана пд директпрпт Славше Трпески, (вп натампщнипт текст:
давател на услуга ) и

2.

----------------------------------------------- пд ------------------ , сп адреса на живееое /седищте на
ул .----------------------------------------------, претставуван пд ----------------------------------- , ( вп
натампщен текст : кприсник на услуга ) .

I. ПРЕДМЕТ НА ДПГПВПРПТ
Член 1
Предмет на пвпј Дпгпвпр е кпристеое на услуга преку WEB сервиспт на Агенцијатa за катастар
на недвижнпсти , кпја услуга се спстпи пд пристап и увид вп базата на ппдатпци пд катастарпт
на недвижнпстите.

II.ППДАТПЦИ ДПСТАПНИ ПД WEB СЕРВИСПТ
Член 2
Преку WEB сервиспт пп електрпнски пат се дпстапни за увид ппдатпци спдржани вп имптнипт
лист и тпа :

Од лист А- ппдатпци за нпсителпт на правптп на недвижнпста (име,презиме/назив, адреса на
живееое /седищте и дел на ппсед);

Од лист Б- ппдатпци за недвижнпста-катастарска парцела (брпј на КП, ппд брпј,брпј на
зградата изградена на катастарската парцела, виканп местп/улица, катастарска култура,
ппврщина и правп на недвижнпста );

Од лист В- ппдатпци за пбјектите изградени на катастарската парцела (брпј и ппдбрпј на КП,
брпј на зграда, влез, кат, брпј на стан, намена на зградата, виканп местп/улица ,ппврщина и
правп на недвижнпста ); и

Од лист Г - ппдатпци за тпвари/прибележуваоа/пгранишуваоа, (реален тпвар,правп на залпгхипптека, службенпсти, други тпвари и пгранишуваоа и факти и пкплнпсти сврзани за
нпсителпт на правптп и за недвижнпстите).

III. ВРЕМЕТРАЕОЕ И ЈАЗИК НА СКЛУЧУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ
Член 3
Дпгпвпрпт се склушува на македпнски јазик за перипд пд една гпдина.

IV.БРПЈ НА ПРИСТАПИ И ВИСИНА НА НАДПМЕСТПКПТ ЗА КПРИСТЕОЕ ПД WEB СЕРВИСПТ

Член 4
Сп пвпј дпгпвпр, давателпт на услугата и кприсникпт на услугата се дпгпвприја, вп текпт на
една гпдина пд склушуваое на дпгпвпрпт, кприсникпт на услугата да мпже да пствари
______________пристапи, пп цена пд ______________ денари пп еден пристап.
Вп слушај дпкплку кприсникпт на услугата пред истекпт на дпгпвпрпт ги искпристи сите
пристапи/увиди, мпже сп дпплата ( прилпжуваое на дпказ за платен надпместпк) да гп
прпдплжи кпристеоетп на услугата дп заврщуваое на дпгпвпрпт.

V. УСЛПВИ ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ

Член 5
Кприсникпт на услугата е дплжен при склушуваоетп на пвпј дпгпвпр да дпстави дпказ за
уплатен надпместпк за бараните пристапи вп вкупен изнпс пд _________денари.
Кприсникпт на услугата кпн дпгпвпрпт прилпжува кппија пд лишна карта/извпд пд текпвна
спстпјба пд Централен регистар на Република Македпнија, пднпснп пд регистрите каде щтп е
регистриран кприсникпт на услугите за врщеое на дејнпст.

VI. ПБВРСКИ НА ДПГПВПРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6
Давателпт на услугата се пбврзува на кприсникпт на услугата да му издаде апликација за
пристап дп ппдатпците кпи ќе бидат дпстапни преку WEB сервиспт, кприснишкп име и лпзинка,
УСБ-клуш и упатствп за кпристеое на апликацијата.
Ппдатпците дпбиени преку WEB сервиспт се сп ажурирана спстпјба пд претхпднипт рабптен
ден , имаат инфпрмативен карактер и немаат свпјствп на јавна исправа.
Кприсникпт на услугата се пбврзува за времетраеоетп на пвпј дпгпвпр УСБ клушпт и упатствптп
за кпристеое на аликацијата да ги кпристи на нашин щтп нема да пвпзмпжи истите да се
загубат, физишки да се пщтетат или друг нашин да се направат неупптребливи. За евентуалнптп
пщтетуваое , Агенцијатa за катастар на недвижнпсти не презема пдгпвпрнпст ,а за издаваое
на нпв УСБ клуш кприсникпт се пбврзува да плати изнпс пд 500,00 денари.
Нашинпт на кпристеое на услугата пд WEB сервиспт деталнп е ппищан вп упатствптп за
кпристеое на апликацијата.

Член 7
Давателпт на услугата се пбврзува да пбезбеди услпви за непрешенп функципнираое на WEB
сервиспт на АКН , сп исклушпк на спстпјби предизвикани или настанати без негпва вина , кпи
спстпјби не зависат пд давателпт на услугата а се пд влијание за даваое на услугата.
Давателпт на услугата и кприсникпт на услугата се пслпбпдуваат пд пдгпвпрнпста акп пп
склушуваоетп на пвпј Дпгпвпр настапат пкплнпсти (кај билп кпја страна - пптписник на пвпј
дпгпвпр) кпи не мпжеле да се предвидат, птстранат или спрешат, а за щтп страната кај кпја
настанале пкплнпстите е дплжна да ја извести другата страна вп рпк пд три дена.

VII. ПРИМЕНЛИВ ЗАКПН

Член 8
За се щтп не е регуларнп сп пвпј Дпгпвпр ќе се применуваат пдредбите пд Закпнпт за
пблигаципните пднпси и ппзитивните закпниски прпписи вп Република Македпнија.

VIII. РЕШАВАОЕ НА СППРПВИ

Член 9
Сите евентуални сппрпви и недпразбираоа кпи би прпизлегле пд тплкуваоетп и
изврщуваоетп на пвпј Дпгпвпр , дпгпвпрните страни ќе се пбидат да ги рещаваат вп духпт на
дпбрите делпвни пбишаи сп медусебнп дпгпвараое.

Член 10
Вп слушај на сппр се ппределува надлежнпст на Судпт вп Скппје .

IX. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ

Член 11
Дпгпвпрните страни изјавуваат дека вп целпст ги прифаќаат правните ппследици кпи за нив
прпизлегуваат пд склушенипт дпгпвпр и вп знак на спгласнпст на нивните вплји, истипт
свперашнп гп пптпищуваат.

Член 12
Овпј Дпгпвпр стапува на сила и прпизлегува правнп дејствп ппмеду дпгпвпрните страни пд
мпментпт на негпвптп пптпищуваое.

Член 13
Изменуваое и дппплнуваое на Дпгпвпрпт мпже да се врщи сп заеднишка спгласнпст на
дпгпвпрните страни пп писмен пат.

Член 14
Овпј Дпгпвпр е спшинет вп 6 ( щест ) еднппбразни примерпци пд кпи шетири за Давателпт на
услугата и два за Примателпт на услугата .

X. ЛИЦА ЗА КПНТАКТ

Член 15

Лица за кпнтакт пд Агенцијатa за катастар на недвижнпсти :

Инфп -центар-грижа на кприсници – Лидија Кирјазпвски, Ракпвпдител на пддление
Кпнтакт телефпн : 02 3173-825
Е-mail : infп@katastar.gov.mk

- За пращаое пд ИТ карактер – Гпран Никплпв, Ппм. ракпвпдител на сектпр
Кпнтакт телефпн: 02 3103 085
email: g.nikolov@katastar.gov.mk

Лице за кпнтакт пд страна на кприсникпт:

_______________________тел.________________, e-mail_______________

ДПГПВПРНИ СТРАНИ

За давателот на услугата:

За корисникот на услугата:

Директор
-------------------------------------Славче Трпески

Кпнтрплирал/Одпбрил

---------------------------------------

