Службен весник на РМ, бр. 49 од 2.04.2013 година

20130491089
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 175 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија” бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 74/2012), Управниот
одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Во Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на
Република Македонија” бр. 27/2011 и бр. 81/2011 година), во членот 5 по ставот (1) се
додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Во пријавата од став (1) на овој член, подносителот на пријавата означува дали ја
овластува Агенцијата да ги користи податоците содржани во пријавата во постапка на
прибавување на потребни податоци во негово име, од други институции.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 2
Членот 6 се менува и гласи:
„(1) Кон пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижности се прилага
исправа за правен основ или акт на надлежен орган (правосилни судски одлуки, одлуки за
преттходна/привремена мерка, конечни односно правосилни акти на органите на
државната власт, на органите на единиците на локалната самоуправа и на градот Скопје,
правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, правни
дела: договори за купопродажба/доживотна издршка/ распределба на имот за време на
живот и други), во зависност од видот на промената и геодетски елаборат, како и доказ за
платен надоместок.
(2) Во случаите кога подносителот на пријавата означил дека ја овластува Агенцијата
да ги користи податоците содржани во пријавата во постапка на прибавување на потребни
податоци во негово име од други институции, Агенцијата по службена доклжност во име
и за сметка на подносителот на пријавата прибавува: Информацијата за субјект – тековна
состојба од електронската база на податоци на Централниот регистар на Република
Македонија, препис од Извод од матична книга на родени, препис од Извод од матична
книга на умрени, препис од Извод од матична книга на венчани, препис од Уверение со
сите податоци од матичната книга на родени и други податоци.“
Член 3
Во членот 26 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Во пријавата од став (3) на овој член, подносителот на пријавата означува дали ја
овластува Агенцијата да ги користи податоците содржани во пријавата во постапка на
прибавување на потребни податоци во негово име, од други институции.“
Член 4
Прилозите број 1 и број 8 се заменуваат со нови прилози.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1мај 2013 година.
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