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Основни информации






i-Kаt iPhone и Android апликацијата обезбедува ги доближува услугите на
Агенцијата на Катастар за недвижности до граѓаните на Република Македонија.
Преку истата, можат да се погледнат информации за податоците од катастарот
на недвижности вклучувајки го и графичкиот приказ на локацијата за
недвижноста.
Врз основа на Вашата моментална локација на теренот, апликацијата ќе ви
овозможи графички приказ на истата како и информации за недвижноста
запишани во катастарот на недвижности како што се:




Бројот на катастарската парцела;



Катастарска општина во која се наога парцелата;



Нејзината површина;



Сопственици на одредената парцела.

i-Kаt апликацијата е бесплатна за користење. Информациите кои ги
обезбедува истата се неофицијални и исклучиво од информативен карактер.

Пристап и инсталација






За користење на апликацијата, потребен ви е интернет пристап. Апликацијата може да биде
преземена од: http://i-kat.katastar.gov.mk
Инсталација на Android:


Дозволете инсталација на апликации кои не доаѓаат од Google Play (поранешен Android
Market): Menu → Settings → Applications → штиклирајте ја опцијата Unknown sources.



Преземете ја апликацијата од: http://i-kat.katastar.gov.mk/app/i-kat.apk



Вклучете GPS за прецизно одредеување на вашата локација.



Наскоро апликацијата ќе биде достапна на Google Play.

Инсталација на iPhone/iPad:


Во моментов функционира само веб-верзија поставена на: http://i-kat.katastar.gov.mk/app;



За креирање на Bookmark на главниот екран: Кликнете ја контролата за додавање на
bookmark
од долниот дел на екранот и одберете “Add to Home Screen';



Вклучете Location services за прецизно одредување на вашата локација;



Наскоро апликацијата ќе биде достапна и на Apple App Store.

Карактеристики на i-Kat


По вклучувањето на апликацијата, прегледот се позиционира на тој
начин што малата икона која ја одредува вашата локација се наоѓа на
средината на екранот.

Карактеристики на i-Kat




Дигитализирани
области, кај кои се доаѓа
до имотен лист само со
кликање на соодветната
парцела
Сѐ уште
недигитализирани
области и за кои до
имотен лист доаѓа со
кликање на парцелата и
внесување на нејзините
број и дел.

Карактеристики на i-Kat






Можете да одбирате кои
слоеви ќе ги гледате на
екранот. Моментално се
достапни:

Слојот со архивските
оригинали.
Ортофотото или
графичкиот приказ на
теренот.

Карактеристики на i-Kat


Со вклучување на двата слоја (преку менито Слоеви), ќе добиете
приказ како на следната слика, при што со розева боја се означени
контурите од архивскиот слој.

Карактеристики на i-Kat


Во некои случаи за читање на архивските оргинали, функционално е
да се исклучи ортофото слојот (преку менито Слоеви), по што ќе
добиете приказ како на следната слика:

Карактеристики на i-Kat










Пребарувањето на парцелите и
сопствениците се врши преку
контролата Најди.
Откако ќе ја одберете
контролата, ќе ви излезе
прозорец каде што ќе треба да
го одберете Одделението,
Катастарската општина, да го
внесете бројот на парцелата и
да го одберете делот.
Ако пребарувате на целосно
дигитализирана Катастарска
општина, ова мени автоматски
ќе ви се вклучи со кликнување
на екранот.
Со притискање на Имотен
лист, се прикажуваат
информациите за одбраната
парцела.
Со притискање на Графика, се
минимизира менито и се враќа
графичкиот приказ.

Карактеристики на i-Kat




По одбирањето на
опцијата Имотен
лист, информациите
за парцелата се
прикажуваат на како
на сликата лево.
Ако кликнете на
бројот на имотниот
лист, ќе ви се
прикажат
сопствениците од
одбраниот имотен
лист.

Карактеристики на i-Kat




На сликата лево може
да се види на кој начин
се прикажуваат
сопствениците.
Од приказот на
сопственици се
излегува со
притискање на
контролата за
затворање на
прозорецот.

Како да ја користите апликацијата
Апликацијата се користи за добивање на следниот тип на
информации:
1. Преглед на парцелите во околината на вашата
моментална локација.
2. Пребарување на мапата и преглед на парцелите на
некоја друга локација.
3. Пребарување и локализирање на парцелата, според
нејзиниот број.
4. Преглед на архивските оригинали.

1. Преглед на околни парцели, според
вашата моментална локација
Вклучете го GPS-от на вашиот
мобилен телефон или Location
Services. Малата топка ја означува
вашата моментална локација.
Некогаш се потребни една до две
минути за точно позиционирање.








Зумирајте со помош на
контролите во долниот десен
агол
Кликнете на бараната парцела.
Ако е парцелата дигитализирана,
ќе ви се отвори прозорецот најди.
Во спротивно кликнете на Најди,
внесете го бројот на парцелата и
одберете го делот.
Со кликање на имотен лист
добивате информации за
парцелата. Кликањето на бројот
на имотниот лист, ќе ви ги
прикаже сопствениците на истата.

2. Пребарување по мапата независно од
моменталната локација








Исклучете ја опцијата Следи
ме, која што автоматски го
позиционира приказот според
вашата моментална локација.
Зумирајте со помош на
контролите во долниот десен
агол.
Движете се по мапата со
движење на прстите по
екранот.
Откако ќе дојдете до парцелата
за која што сакате да ги видите
информациите, кликнете на
истата, по што важат истите
функционалности од
предходниот слајд.

3. Пребарување и локализирање на
парцела, според нејзиниот број










Одберете ја опцијата Најди.
Од листата одберете го
Оделението, па Катастарската
општина.
Внесете го бројот на парцелата.
Во овој момент, апликацијата
автоматски ќе ве однесе со
графички приказ на локацијата
каде што е внесената парцела.
Одберете го делот на парцелата,
од листата која што ќе се пополни
автоматски.
Можете да го минимизирате
менито Барај, со избор на
Графика. За да се вратите на
пребарувањето, повторно
одберете Најди.
Информациите за парцелата и
сопствениците ќе можете да ги
погледнете на опцијата Имотен
лист.

4. Преглед на архивските оригинали






Откако ќе се позиционирате
на бараната локација, преку
менито Слоеви, изберете да
биде прикажан слојот
Архивски.
За подобра прегледност,
можете да го исклучите
слојот Ортофото или
графичкиот приказ на
теренот.
Со кликање на парцелите на
екранот, повторно можете да
ги добиете податоците за
бараната парцела, преку
опцијата Најди.

Помош и feedback






Ве молиме сите ваши коментари, проблеми
или сугестии да ни ги испратите нa:
i-kat@katastar.gov.mk
Апликацијата е изработена од VapourApps
(http://va.mk)
Ви благодариме, Агенција за Катастар на
недвижности, Република македонија

