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Агенцијата за катастар на недвижности направи надградба на еКат шалтер 
апликацијата за да може сите надворешни професионални корисиници да поднесуваат 
барања за инфраструктурните објекти. 

Начинот на поднесување на барањета е идентично во целост со тоа што разлика е 
во влезниот објект кој е предмет на постапка (Инфраструктура или непостоечки објект). 
Во продолжeние следува објаснување за пребарување по инфраструктура или непостоечки 
објект прикажано на слика 1. 

 

 
 
 

1. Инфраструктура 
 

Со клик на копчето Инфраструктура може да се изврши пребарување по 
“Инфраструктура“. Во десниот дел од прозорецот се наоѓа алатката за пребарување. Го 
обележуваме делот за употреба на пребарување по инфраструктура и кликнуваме на 
копчето “инфраструктура“ од слика 1. 
 
           Откако ќе влеземе во посебниот прозорец за пребарување имаме можност за 
пребарување (сл.12a), и тоа: 

• Основна класификација; 

• Подкласификација; 

• ИО од компанијата; 

• Број на лист; 

• Единствен идентификатор на ИО; 

• Интерен број; 
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             Сл. 12a 
 
 За “Основна класификација“ и “Подкласификација“ ни се понудени листи за 
избирање информации и со тоа се намалува грешката и се дава ефективност во работата. 
Се внесуваат податоците кои ги имаме за објектот и се пребарува со кликање на копчето 
“Најди“(сл. 12). 
           И во ова пребарување не е потребно целосно внесување на сите информации.  
 

 
Сл.12 б 

 
Од пребарувањето добиваме информации за објектите, и тоа за: “Интерен број“, 

“ИО од компанијата“, “Број на лист“, “Подкласификација“, “Единствен идентификатор на 
ИО“, “Должина м/м2“, “Детали“ и колоната “Избери“. 

 
Откако ќе пребараме во било кој таб можеме да ги прегледаме основние податоци 

преминувајќи од еден таб во друг. Доколку сакаме да го видиме целиот имотен лист со 
товари и прибелешки мораме да платиме и да го изгенерираме. 
 
Забелешка: 
 
 Пребарување за два различни објекта во исто време е невозможно. Доколку 
сакаме да додадеме обејкти од две различни пребарувања, првин се обележува едниот 
тип на објектот, па се додаваат предметите. Потоа се обележува само другото 
пребарување и се додаваат објекти само од тој тип. Мора да се внимава на типот на 
катастарот и  во кошницата да правиме додавање на исти објекти. 
 
 Откако е извршено главното пребарување и табовите ни се полни имаме можност 
да пребаруваме по резултатите, односно да вклучиме уште едно пребарување за некој 
објект (пр. Ако имаме одбрано цела зграда за постапка, а на нас ни требаат само становите 
кои се на 5 кат). 
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 Доколку објектот на кој сакаме да креираме постапка не постои (ПРВО 
ЗАПИШУВАЊЕ ИЛИ ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА) го 
одбираме последното јазиче Непостоечки објект. Со одбирање на ова јазиче се појавува 
следната маска сл.15б каде одбираме на кој тип објект ќе креираме барање. 
 

 
Сл. 15б 

 
 

НАПОМЕНА: Доколку се работи за барање за прво запишување или 
предбележување на инфрструктурни објекти се одбира тип на објект 
ИНФРАСТРУКТУРА. 
 
На следната слика е прикажан непостоечки објект инфраструктура и кои се задолжителни 
полиња за внес сл.15г. 
 

 
Сл. 15г 

 

1. ОТВОРАЊЕ НА БАРАЊЕ 
 Отворање на барање се извршува на шалтер. Откако ќе се увиди од страна на 
шалтерскиот работник која е потребата на странката се формира барањето. За отворање на 
ново барање се користи менито Ново Барање (сл.2). 
 

На самиот почеток од пополнувањето на барањето(сл. 3), потребно е да се внесат: 

• Датум на барањето(кој софтверски сам се генерира и не може да се менува); 

• Телефон за контакт; 
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• Е-маил ; 

• Коментар. 

• Одделение 
Телефонот, е-маил и коментарот не се задолжителни за внесување, додека 

одделението е потребно да се внесе за да може да се извади имотен лист и за било кој друг 
град во Македонија (сл.16).  
 

 
Сл. 16 

 
Додека, пак, веќе пополнети податоци се: 

• Датум на внесување; 

• Корисник; 

• Катастарско одделение. 
 

3.1 Внес на подносител 
 Подносител на барањето секогаш е лицето чие име се наоѓа на барањето. Тоа може 
да биде лично поднесено или со полномошно. Лицето кое е подносител на барањето се 
внесува на барањето со кликнување на копчето Додади (сл.17).  
 

 
Сл.17 

 
          Со кликнување се влегува во нов прозорец кој дава повеќе можности за пребарување 
прикажано со По лице. 
 

Кога ќе го/ги пронајдеме лицето/лицата на кои сакаме да им направиме ново 
барање ги обележуваме(сл.18), и кликнуваме на копчето затвори (долу во десниот агол).  
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      Сл.18 
 

Со враќање на претходното мени, имаме направено листа на лица за кои се 
испишани нивниот “ЕМБГ/ЕМБС“, “Назив“, “Адреса“, “Тип на поднесител“, “Бриши“. Во 
колоната “Тип на подносител“ имаме можност за избирање на (сл.19): 

• Лично; 

• Полномошно; 

• Трето лице. 
 
Одбирањето на типот на лицето е битно при издавањето на Имотниот лист заради 

прикажување на податоците за ЕМБГ. Доколку одбереме од листата трето лице тоа значи 
дека полето за ЕМБГ на Имотниот лист ќе биде празно. 

Ако сакаме да отстраниме лице, кликнуваме на минусот од колоната “Бриши”. Кога 
имаме завршено со внесување на првичните податоци кликнуваме на копчето 
“Продолжи“(сл.19). 
 

 
      Сл.19 
 
  

3.2 Одбирање објект за постапка 
 Следната маска (сл.20) е за да го одбереме објектот кој сакаме да ни биде на 
постапката. Одбирањето на објектот го извршуваме во зависност од тоа кој објект го 
имаме за пребарување и го пребаруваме објектот како што е прикажано со 
ПРЕБАРУВАЊА. Откако ќе го најдеме потребниот објект со кликање на плусот од 
колоната избери, тој објект веќе ни е спремен за извршување на постапката (сл.32) и се 
наоѓа во кошничката на левата страна од маската. Секогаш се одбира само еден имотен 
лист за постапка. Доколку направиме некоја грешка, а не можеме да се вратиме еден чекор 
назад, во тој случај го бришеме барањето и повторно го започнуваме на копчето Бриши 
(сл.32). Ова копче се појавува на секоја следна маска. Со кликнување на копчето 
продолжи доаѓаме на следната маска.  
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Сл.20 

 

3.3 Одбирање тип на постапка 
           Следна фаза по пребарувањето и наоѓањето на објектот/објектите е правење  
“Постапки“ за истите. Наредниот прозорец (сл.21) е специјализиран за таа намена. 
 

 
Сл.21 

 Во овој прозорец се основни двете листи за избор “Одбери архивски знак“ и 
“Одбери постапка“. Во зависност каков тип на објект сме одбрале, така и ни е понудена 
листа од можности за одбирање на архивскиот знак, а листата за избор на постапки зависи 
од избраниот архивски знак. Се додека не е одбрана постапка, архивскиот број не е 
генериран.  
 

Во прилог следуваат архивските знаци и постапките. Во 
третата колона не информира на кој објект можеме да ја 
формираме секоја постапка. Доколку на маската од сл.20 
ставиме објект кој не е соодветен на маската на сл.21 може 
некој архивски знак или некоја постапка да не видиме 
(Пример: ако како влезен објект земеме имотен лист нема да 
можеме да одбереме постапка за Промена на инфраструктурен 
објект). 
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3.3.1 Имотен лист за инфраструктурни објекти 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1134 7001 инфраструктура 

 

3.3.2 Евидентен лист за инфраструктурни објекти 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1134 7002 инфраструктура 

 

3.3.3 Лист за предбележување на инфраструктурни објекти 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1134 7003 инфраструктура 

 
 
 

3.3.4 Запишување на инфраструктурни објекти 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1138 7008 Инфраструктура, 
непостоечки објект 

 

3.3.5 Промена на податоци во катастарскиот операт на ИО и 
катастарскиот план 

 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1139 7009 Инфраструктура 

 

3.3.6 Промена на податоци во катастарскиот операт на ИО врз основа 
на правни акти 
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Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1140 7010 Инфраструктура 

 

3.3.7 Запишување/бришење на хипотеки на ИО, други товари и 
ограничувања 

 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1141 7011 Инфраструктура 

 
 

3.3.8 Предбележување на ИО 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1142 7012 Непостоечки објект 

 

3.3.9 Исправка на техничка грешка по барање на странка 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1139 7018 Инфраструктура 

 

3.3.10 Бришење на инфраструктурни објекти 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1138 7019 Инфраструктура 

 

3.3.11 Бришење на предбележани инфраструктурни објекти 
 

Архивски број Број на постапка Објект за постапка 

1142 7020 Инфраструктура 

 
 



 10 

3.4 Изработка на постапка 
 

 Во рамките на Е-ПРАВЕН ОСНОВ имаме два типа на постпаки, едни кои се 
завршуваат веднаш и се добива документ (Постапки за издавање на податоци) и постапки 
кои се решаваат во АКН (Постапки за промена во ГКИС). 
 

3.4.1 Постапки кои имаат излезен документ 
 
Во рамките на Е-ПРАВЕН ОСНОВ следниве постапки се со излезен документ: 

1. Имотен лист за инфраструктурни објекти 

2. Евидентен лист за инфраструктурни објекти 

3. Лист за предбележување на инфраструктурни објекти 
 

3.4.2.1 Имотен лист 
 
Откако ќе ја избереме постапката прикажана со 3.3.Одбирање тип на постапка, каде како 
влезен објект може да биде: инфраструктурен објект или непостоечки објект, доаѓаме до 
следната маска каде можеме да избереме каков тип на имотен лист сакаме: 

 Цел ИО 
 Само избраниот дел од ИО 

Со кликање на копчето продолжи од сл.21 доаѓаме на маската каде што треба да се 
изврши електронска наплата за имотниот лист прикажано со ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА.  
 
 Кога ќе се зафрши со плаќањето се доаѓа на маска каде треба да се потпише 
имотниот лист сл.36. 
 

3.4.2.2 Евидентен лист 
Оваа постапка се извршува исто како Имотен лист само разликата е во тоа што овој 

лист е лист на кој има објекти кои се изградени без градежна дозвола и при одбирање на 
постапка прикажано на слика 21 се одбира постапка 7002.  

3.4.2.3 Лист за предбележување на градба 
Оваа постапка се извршува исто како Имотен лист само разликата е во тоа што овој 

лист е лист на кој има објекти кои се во тек на изградба и при одбирање на постапка 
прикажано на слика 21 се одбира постапка 7003.  

 

3.4.2.4 Имотен лист за инфраструктурни објекти 
Откако ќе ја избереме постапката прикажана со 3.3.Одбирање тип на постапка, каде 

како влезен објект е инфраструктура се одбира постапка 7001. По одбирањето на 
постапката се појавува дополнително паѓачко мени во кое треба да се одбере дали ќе се 
издава целиот имотен лист или само избраната инфраструктура (сл.21а). Цел имотен лист 
значи дека на имотниот лист ќе се прикажат сите инфраструктури кои имаат ист 
идентификатор даден од компанијата и се во ист имотен лист. 
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Сл.21a 

 
 Со кликање на копчето продолжи од сл.21 доаѓаме на маската каде што треба да се 
изврши електронска наплата за имотниот лист прикажано со ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА.  
 
 Кога ќе се зафрши со плаќањето се доаѓа на маска каде треба да се потпише 
имотниот лист сл.36. 

3.4.2.5 Евидентен лист за инфраструктурни објекти 
Оваа постапка се извршува исто како Имотен лист за инфраструктурни објекти само 

разликата е во тоа што овој лист е лист на кој има инфраструктурни објекти кои немаат 
легален статус. За оваа постапка влезен објект е инфраструктурен објект и при одбирање 
на постапка прикажано на слика 21 се одбира постапка 7002.  

 

3.4.2.6 Лист за предбележување на инфраструктурни објекти 
Оваа постапка се извршува исто како Имотен лист за инфраструктурни објекти само 

разликата е во тоа што овој лист е лист на кој има инфраструктурни објекти кои се 
предбележани. За оваа постапка влезен објект е инфраструктурен објект и при одбирање 
на постапка прикажано на слика 21 се одбира постапка 7003.  

 
 
 

3.4.2 Постапки кои треба да одат на изработка во АКН 
 
Во рамките на Е-ПРАВЕН ОСНОВ следниве постапки се доставуваат во АКН за да се 
изработат: 

1. Запишување на инфраструктурни објекти 
2. Промена на податоци во катастарскиот операт на ИО и катастарскиот план 
3. Промена на податоци во катастарскиот операт на ИО врз основа на правни акти 
4. Запишување/бришење на хипотеки на ИО, други товари и ограничувања 
5. Предбележување на ИО 
6. Исправка на техничка грешка по барање на странка 
7. Бришење на инфраструктурни објекти 
8. Бришење на предбележани инфраструктурни објекти 
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 Откако ќе ја избереме постапката прикажана со 3.3.Одбирање тип 
на постапка, каде како влезен објект може да биде: инфраструктура или 
непостоечки објект. 
 

 
 Со кликање на копчето Продолжи од сл.21a одиме на маска сл.25 каде треба да ги 
означиме и прикачиме сите документи на барањето кои ги имаме (пр. Нотарски акт, друг 
правен основ и сл.). Сите документи кои се прикачуваат мора да бидат во пдф формат, а 
во полето на геодетски елаборат како дозволени формати се .dgn, .zip, .dxf и .pdf. 

 
Сл.25 

  
На оваа маска се внесуваат основни информации за документот (краток опис, датум и број 
на документот). За да може да се внесат овие информации потребно е документот 
однапред да биде чекиран. На копчето Browse од сл.25 се пронаоѓа документот кој сакаме 
да го прикачиме. На копчето Додади документ можеме да додадеме и друг документ од 
листата доколку таков тип на документ немаме понудено на маската од сл.25. Одкако сите 
документи се прикачени со кликање на копчето Продолжи одиме на маска каде се избира 
типот на услугата која сакаме да ја искористиме сл.26 и сл.26а. 
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Сл.26 

 

 
Сл.26а 

 
Одкако е избрана услугата системот сам пресметува за вредноста која треба да се наплати. 
На копчето Проверка од слика 26 може да се види како е пресметана сумата. Со кликање 
на копчето Продолжи од слика 26 се оди на електронска наплата. 
 

3.5 Електронска наплата 
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По извршеното електронско потпишување на прикачените документи се покажува 
маската сл.27 каде не информира каков тип на плаќачи сме.  

 
Сл.27 

 
 Со кликање на копчето од сл.27 не носи на маска каде се основните 

податоци за корисникот и износот кој треба да се наплати (сл.28). 
 

 
Сл.28 

 
 Со притискање на копчето Плати се отвара маската сл.29 каде се внесуваат 

основните параметри за платежната картичка. 
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Сл.29 

 
Со внесување на податоците и со кликање на копчето Продолжи се доаѓа до 

следната маска сл.30 каде не информира дека плаќањето е завршено и потребно е да се 
потпишат документите. 

 

 
Сл.30 

 
Со ова веќе барањето е платено и се оди на генерирање на документи. 
 

3.6 ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
 
 
Со кликање на копчето продолжи барањето се внесува во листа на решавање во 

АКН и не носи на следната маска сл.31 каде се изгенерирани документите: Потврда за 
прием на барањето и Потврда за извршено плаќање. 
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Сл.31 

 
 Со притискање на копчето Крај од сл.31 се враќаме на основната маска од сл.2. 
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