
Образец Л1 

Давателот на лизинг е согласен податоците содржани во пријавата да можат да се објавуваат. 1 

 

ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, ПРОМЕНА ИЛИ БРИШЕЊЕ  НА ЛИЗИНГ 

 

 
 

 

 

Избери едно поле: 

 Регистрација 

 Промена  

 Бришење 

 

 

 

 

 

 

Тип на предмет 
 (избери едно поле) 

 Подвижен предмет  Недвижен предмет 

 

 

ПОДНОСИТЕЛ (овластен подносител) 

Име Презиме ЕМБГ 

Улица 

 

 

Број 

 
Влез 

 
Стан 

 
Адреса на 

овластениот 

подносител 
Место Општина Држава Телефон за контакт 

 

ДАВАТЕЛ НА ЛИЗИНГ 

Назив на 

правното лице 

 

Матичен број на 

правно лице 
 

 

Улица Број Влез Стан Седиште на 

правното лице 
Место Општина Држава Телефон за контакт 

 

КОРИСНИК НА ЛИЗИНГ 

Тип (избери еден)                Физичко Лице                                                  Правно Лице                          

Назив на 

правното лице  

 

Матичен број на 

правно лице 

 

Име и презиме 
(само за физички лица) 

 ЕМБГ 

Улица Број  Влез  Стан  Седиште на 

правното лице 

или адреса на 

физичкото лице 

Место  Општина  

 

 

 

 

Деловоден број 
(пополнува службеникот) 

 

Дел. број на главниот документ 

  (само за промена и бришење) 
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ПРЕДМЕТ НА ЛИЗИНГОТ (само за подвижни предмети) 

Идентификационен 

Број на предметот 

даден на лизинг 
(број на мотор, број на 

шасија, сериски број и 

сл.) 
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ПРЕДМЕТ НА ЛИЗИНГОТ (само за недвижни предмети) 

Предмет на договорот 

за лизинг (краток опис на 
недвижноста) 

 

Податоци за 

недвижноста 

Катастарска 

oпштина 

Катастарска 

парцела 

Површина  Целосна адреса на недвижноста (улица, број, број на 

влез, број на спрат, број на стан)  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ЛИЗИНГОТ (само за недвижни предмети) 

Предмет на договорот 

за лизинг (краток опис на 
недвижноста) 

 

Податоци за 

недвижноста 

Катастарска 

oпштина 

Катастарска 

парцела 

Површина  Целосна адреса на недвижноста (улица, број, број на 

влез, број на спрат, број на стан)  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ЛИЗИНГОТ (само за недвижни предмети) 

Предмет на договорот 

за лизинг (краток опис на 
недвижноста) 

 

Податоци за 

недвижноста 

Катастарска 

oпштина 

Катастарска 

парцела 

Површина  Целосна адреса на недвижноста (улица, број, број на 

влез, број на спрат, број на стан)  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ЛИЗИНГОТ (само за недвижни предмети) 

Предмет на договорот 

за лизинг (краток опис на 
недвижноста) 

 

Податоци за 

недвижноста 

Катастарска 

oпштина 

Катастарска 

парцела 

Површина  Целосна адреса на недвижноста (улица, број, број на 

влез, број на спрат, број на стан)  
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ВРЕДНОСТ НА ПРЕДМЕТОТ ДАДЕН НА ЛИЗИНГ  

Вредност на  

предметот даден на лизинг  
 (Валута) 

Вредност на  

предметот даден на лизинг (со зборови) 

 

 

КРАЕН РОК НА ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЗИНГ 

Краен рок на Договорот за лизинг  

                                                                                                                                                  

ПРАВЕН ОСНОВ НА ЛИЗИНГОТ 

 

 

ПРИЛОЗИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис на подносителот:      Потпис на давателот на лизинг: 

 

______________________      ___________________________ 

 

 

Место_________________   Датум____________________ 

 

  


