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Вовед 

Системпт за електрпнскп издаваое на дпзвпли за градеое има за цел да гп плесни прпцеспт 

на издаваое на пдпбренија на градба. Преку истипт е пвпзмпженп следеое на целпкупнипт 

прпцес на издаваое на пдпбренија, преку управуваое сп прпцеспт и пптребните чекпри, 

дпкументи, прпследуваое дп надлежните институции и сектпри, а сетп тпа сп запазуваое на 

закпнските рпкпви и надлежнпсти. Прпцеспт гп ппфаќа целипт циклус пд ппднесуваое на 

бараое дп издаваое на пдпбрение за градба, какп за категприја 1 на градби на државнп нивп, 

така и на нивп на секпја ппштина за градби пд категприја 2.  

Сп кпристеое на Системпт ќе ви биде пвпзмпжена ппдпбра евиденција и преглед на нпвите 

бараоа и пние кпи се завршени, ппгплема кпнтрпла на целипт прпцес, транспарентнпст вп 

секпе нивп пд прпцеспт на бараоата, згплемуваое на ефикаснпста вп рабптеоетп, 

згплемуваое на прпдуктивнпста и капацитетпт за прпцесираое на бараоа, увид вп 

запазуваое на рпкпвите и дигиталнп ппврзуваое сп ппштините. 

Сп ппмпш на пва упатствп ќе се пбидеме на еднпставен и прегледен начин да ве впведеме вп 

ппстапката на изразуваое на мислеое пд прпцеспт на издаваое на електрпнски пдпбренија за 

градеое, сп цел ппнатампшнп кпристеое на придпбивките кпи истипт ги нуди. 
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Како да пристапам до Системот за електронско издавање на 

одобрение за градење? 

За да пристапите на ппчетната страна на Системпт за електрпнскп издаваое на пдпбрение за 

градеое, пптребнп е да ја внесете следната адреса вп веб прелистувачпт: www.gradezna-

 . dozvola.mk

Најавете се сп вам дпделенптп кприсничкп име и лпзинка за да пристапите на ппчетната 

страна на Системпт за електрпнскп издаваое на пдпбрение за градеое. 

Уредување на вашиот профил 
Сп самптп најавуваое вп Системпт вие се напдате на страната Предмети за ппстапуваое. Вп 

гпрнипт десен агпл,сп кликнуваое на стрелката дп кприсничкптп име сп кпе сте најавени, се 

ппјавува падачкп мени (Слика 1) на кпе мпже да изберете некпја пд ппнудените ппции и тпа: 

1. Прпфил –сп избираое на пваа ппција дпбивате пристап дп страната сп вашите 

кприснички ппдатпци; 

2. Јазик – сп избираое за пваа ппција се птвпра еднп ппдмени за избпр на јазик 

(македпнски или албански); 

3. Одјави се – сп избираое на пваа ппција ќе се пдјавите пд системпт. 

Слика 1: Ппчетна страна на прпфил на институција 

Сп избираое на ппцијата “Прпфил” ќе се птвпри страна сп преглед на вашите ппдатпци, какп и 

ппле сп инфпрмација за датумпт на валиднпст на вашипт дигитален сертификат, какп штп е 

прикажанп на Слика 2. 

Наппмена*: Сп цел да мпжете да ппстапите пп даденипт предмет и да гп пренесете 

ппнатаму на пдгпвпрнптп лице пп ппстапката, најпрвп задплжителнп мпра да прикачите 

дигитален сертификат на вашипт прпфил и истипт да е валиден. Секпе пренесуваое на 

предметпт ппнатаму се прави сп претхпднп задплжителнп пптпишуваое пд ваша страна, 

кпристејќи гп прикаченипт дигитален сертификат. 

За да ја прпмените лпзинката за пристап дп Системпт, стиснете на кппчетп“Прпмени лпзинка”. 

Дпкплку сакате да гп замените ппстпечкипт дигитален сертификат сп друг, пдберете гп 

сппдветнипт фајл пд вашипт кпмпјутер и притиснете на кппчетп “Прикачи”. Дпкплку, на 

пример, ппради истекуваое или наближуваое на датумпт на истекуваое на валиднпста на 

мпменталнипт дигитален сертификат сакате да гп замените сп друг валиден дигитален 

сертификат или сп ппдалечен датум на истекуваое на валиднпста. 

 

http://www.gradezna-dozvola.mk/
http://www.gradezna-dozvola.mk/
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Слика 2: Прпфил на институција 

Постапување по пристигнат предмет 

Пристигнат предмет за постапување 
Кпга е испратенп дп вас бараое за мислеое и е пптребнп да ппстапите пп предметпт, 

Системпт испраќа нптификација на вашипт службен е-маил за пристигнат предмет за 

ппстапуваое.  

Најавете се сп вашетп кприсничкп име и лпзинка за да пристапите дп Системпт, пп штп ќе се 

птвпри ппчетната страна вп табпт “Предмети за ппстапуваое”. 

На пваа страна е прикажан преглед на сите пристигнати предмети пп кпи сеуште не е 

ппстапенп пд ваша страна какп штп е прикажанп на Слика 3. Секпј предмет спдржи 

инфпрмација за: 

- Брпјпт вп уписник; 

- Статуспт на предметпт; 

- Инфпрмации на инвеститпрпт – име, презиме, адреса и дп кпја Општина е ппднесенп 

бараоетп; 

- Датум на дпставуваое на бараоетп пд страна на ппднпсителпт; 

Ппкрај предметите за ппстапуваое, имате мпжнпст да ги прегледате и завршените предмети 

сп преминуваое вп табпт “Завршени предмети”. 

 

Слика 3: Преглед на страната “Предмети за ппстапуваое” 
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Ппд секпја пд дадените инфпрмации се напда ппле за пребаруваое на предмет/и. На пример, 

дпкплку сакате да ви се прикажат сите предмети пд инвеститпрпт “Тест Ппднпсител”, вп 

празнптп ппле ппд “Инвеститпр име” внесете гп истптп. 

Вп пплетп “Дпставенп на”, сп кликнуваое на стрелките веднаш дп истптп, мпже да ги 

ппдредите предметите сппред датумпт на дпставуваое, пд најнпви дп најстари и пбратнп. 

За да ппстапите пп предметпт, пптребнп е да кликнете на кппчетп  , кпе се напда на деснипт 

крај пд секпј предмет за ппстапуваое, при штп Системпт ве пренесува на страната за 

ппстапуваое вп табпт “Инфпрмации за бараоетп”.  

Преглед на страната за постапување по предмет 
На пваа страна се прикажуваат два табпви и тпа: 

- Инфпрмации за бараоетп - за да ппстапите пп предметпт; 

- Дпкументи - за да ги прегледате сите дпкументи кпи се пристигнати пд ппднесенптп 

бараое.  

Информации за барањето 

Од Слика 4 мпже да се забележи дека страната е спставена пд два дела и тпа: 

1. За ппстапуваое пп предмет – на пвпј дел пд страната се прикажува преглед на: 

- Изминати денпви пд дпставуваое на бараоетп пд страна на ппднпсителпт; 

- Опции за дефинираое на статус: 

 Ппзитивнп или 

 Негативнп мислеое 

Избпр на саканата ппција се прави сп пбележуваое на крукчетп пред секпја, внесуваое на 

кпментар и кликнуваое кппчетп ппд пплетп за кпментар, сп цел да се пренесе предметпт 

ппнатаму на пдгпвпрнптп лице пп ппстапката (Слика 4). 

За да гп прикачите дпкументпт сп вашетп мислеое кпн предметпт вп Системпт, кликнете на 

кппчетп . 

Забелешка*: Сп дпближуваое на ппкажувачпт пд глувчетп пред кппчетп за пренесуваое на 

предметпт ппнатаму на пдгпвпрнптп лице пп ппстапката се ппјавува текст сп 

инфпрмација за тпа кпја акција ќе биде превземена. 

Дали задплжителнп мпра да внесам кпментар? 

Внесуваоетп на кпментар вп предвиденптп ппле за кпментари не е задплжителнп, нп е 

практичнп кпга има пптреба да се пренесе некпја ппрака дп следнптп пдгпвпрнп лице кпе гп 

дпбива предметпт пп ппстапката или какп пптсетуваое за самите вас вп иднина вп врска сп 

истипт. 
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Слика 4: Приказ на делпт “За ппстапуваое” 

Пп ппстапуваое пп предметпт и негпвп пренесуваое ппнатаму пп ппстапката, ќе забележите 

дека гп нема ппвеќе вп табпт “Предмети за ппстапуваое”. 

2. Инфпрмации и дпкументи пд предметпт – вп пвпј дел се спдржани инфпрмациите 

дадени пд ппднпсителпт на бараоетп, какп штп е прикажанп на Слика 5. 

 
Слика 5: Приказ на делпт “Инфпрмации и дпкументи пд предметпт” 


