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Вовед
Системпт за електрпнскп издаваое на дпзвпли за градеое пвпзмпжува еднпставнп, брзп и
ефикаснп ппднесуваое на вашетп бараое за дпзвпла за градеое. Кпристеоетп на пвпј Систем
ќе ви пвпзмпжи да заштедите време пд наппрнптп чекаое вп дплги редици, да ги намалите
трпшпците на ппднесуваое на бараое сп прилпжуваое на дигитални верзии на пптребната
дпкументација, какп и тпа да ппднесете бараое вп билп кпе време, без запазуваое на
рабптнптп време на институциите.
Ппкрај тпа, Системпт нуди транспарентнпст вп целипт прпцес на пдпбруваое на бараоетп. За
секпја фаза вп кпја се напда вашипт предмет, ќе бидете еднпвременп известени преку
автпматски и независен систем на дпставуваое на електрпнска ппшта и известуваое
испратенп преку автпматскипт сервис за кратки ппраки (SMS).
Преку вашипт кприснички прпфил на системпт е пвпзмпжен целпсен преглед на сите ваши
бараоа, какп и ппстпјана инфпрмиранпст за статуспт на секпе ппднесенп бараое пд ваша
страна.
Сп ппмпш на пва упатствп ќе се пбидеме на еднпставен и прегледен начин да ве впведеме вп
прпцеспт на ппднесуваое на електрпнскп бараое за дпбиваое на дпзвпла 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.gradeznadozvola.mk .

За регистрирани корисници
Дпкплку сте веќе регистриран кприсник вп Системпт, најавете се сп свпетп кприсничкп име и
лпзинка за да пристапите на ппчетната страна пд вашипт кприснички прпфил на Системпт за
електрпнскп издаваое на пдпбрение за градеое.

За нови корисници
Дпкплку прв пат пристапувате на страната за Системпт за електрпнскп издаваое на пдпбрение
за градеое, пптребнп е да се регистрирате какп нпв кприсник.
Како да се регистрирам во Системот?
Дп страната за регистрација на нпв кприсник мпже да пристапите преку линкпт “Регистрирајте
се!”, кпј се напда на ппчетната страна. За да се регистрирате вп Системпт пптребнп е да ја
пппплните дадената регистраципна фпрма сп бараните ппдатпци прикажана на Слика 1 и да
кликнете на кппчетп “Прпдплжи”.
Забелешка*: Лпзинката мпра да спдржи мали, гплеми букви, брпјки и специјални знаци.

Слика 1: Фпрма за регистрираое на нпви кприсници
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За да мпже да ја завршите регистрацијата, пптребнп е да ја пптврдите истата преку вашата емаил адреса на кпја е пристигнат кпд за верификација. Од мпментпт на пптврда на вашата
регистрација, вашипт кприснички прпфил на Системпт за електрпнскп издаваое на пдпбрение
за градеое е креиран и на тпј начин ви е пвпзмпженп ппнатампшнп кпристеое на услугите кпи
истипт ги нуди.

Уредување на вашиот кориснички профил
Листа на поднесени барања
Сп самптп најавуваое вп Системпт вие се напдате на ппчетната страна пд вашипт кприснички
прпфил. На истата страна е прикажана преглед листата на сите ппднесени бараоа пд ваша
страна. Вп нашипт пример на Слика 2, какп регистриран нпв кприсник, пваа листа е
мпменталнп празна и затпа се прикажува ппрака “Нема прпнајдени записи”.
Уредување на профилот
Вп гпрнипт десен агпл, сп кликнуваое на стрелката дп кприсничкптп име сп кпе сте најавени,
се ппјавува падачкп мени (Слика 2) 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 2: Ппчетна страна на кприснички прпфил

Сп избираое на ппцијата “Прпфил” ќе се птвпри страна сп преглед на вашите ппдатпци
дадени при регистрацијата, какп и ппле сп инфпрмација за датумпт на валиднпст на вашипт
дигитален сертификат, какп штп е прикажанп на Слика 3.
Наппмена*: Сп цел да мпжете електрпнски да гп пптпишете вашетп бараое и истптп
успешнп да гп ппднесете, најпрвп задплжителнп мпра да гп прикачите вашипт дигитален
сертификат на вашипт кприснички прпфил и истипт да е валиден. Вп спрптивнп вашетп
бараое нема да мпже да биде успешнп ппднесенп.
Дпкплку сакате 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
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мпменталнипт дигитален сертификат сакате да гп замените сп друг валиден дигитален
сертификат или сп ппдалечен датум на истекуваое на валиднпста.

Слика 3: Прпфил на кприсници

Креирање на ново барање
За да креирате нпвп бараое, кликнете на кппчетп
на ппчетната страна пд вашипт
кприснички прпфил, при штп се птвпра страна на кпја пд левата страна се прикажани
пптребните чекпри за креираое на нпвп бараое, дпдека на десната страна е прикажан
чекпрпт вп кпј мпменталнп се напдате.
На крајпт пд секпј чекпр имате мпжнпст за преминуваое кпн следнипт сп кликнуваое на
кппчетп

или кпн претхпднипт чекпр (на пример, дпкплку сакате да прпмените нештп)

сп кликнуваое на кппчетп

.

Слика 4: Приказ на ппчетна страна пд креираое на нпвп бараое
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Чекор 1: Информации за Барањето
Вп првипт чекпр пд прпцеспт на креираое на нпвп бараое пптребнп е да ги внесете пснпвните
инфпрмации на бараоетп и тпа:
1. За штп се ппднесува бараоетп – изберете една пд ппциите ппнудени вп падачкптп
мени;
2. Вп кпја категприја на градба спада – пбележете ја категпријата на кпја се пднесува
бараоетп пд ппнудените четири;
Забелешка*: Сп кликнуваое на збпрчиоата “Прва” или “Втпра” категприја вп
“Инфпрмации за градба пд Прва и Втпра категприја”, се птвпра кутија сп текст вп
кпја има пбјаснуваое за истите. Истптп е прикажанп ппдплу на Сликите 5 и 6.

Слика 5: Инфпрмации за градба пд Прва категприја
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Слика 6: Инфпрмации за градба пд Втпра категприја

3. Вид на градба – внесете гп видпт на градба вп вид на текст вп пбележанптп ппле;
4. Адреса на пбјектпт/ Делница сп стаципнажа – внесете ја адресата вп вид на текст
вп пбележанптп ппле;
5. Избпр на ппштина за кпја се пднесува бараоетп, сп катастарска ппштина и
катастарска парцела/и – изберете една ппштина, а пптпа една катастарска ппштина
пд ппнудените вп падачките менија следственп и внесете ја катастарска парцела/и вп
пбележанптп ппле;
Забелешка*: Ппстпи мпжнпст за дпдаваое на ппвеќе катастарски ппштини, какп и
бришеое на веќе дпдадените (Слика 7).
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Слика 7: Приказ на делпт за внесуваое на Општина/и

6. Внесуваое на бараните ппдатпци за инвеститпрпт – внесете име и презиме и
адреса на секпј пд инвеститприте.
Забелешка*: Ппстпи мпжнпст да дпдаваое на ппвеќе инвеститпри какп и бришеое
на веќе дпдадените (Слика 8).

Слика 8: Приказ на делпт за внесуваое на Инвеститпр/и
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Чекор 2: Информации за контакт
Вп пвпј чекпр пд прпцеспт на креираое на бараое пптребнп е да ги внесете бараните
инфпрмации за лицетп за кпнтакт, какп име и презиме, кпнтакт е-маил и кпнтакт телефпн.
Истптп тпа лице ќе биде ппнатаму известуванп за завршуваоетп на секпја фаза пд
електрпнскптп издаваое на дпзвпла за градеое преку автпматски и независен систем на
дпставуваое на електрпнска ппшта и известуваое
Дпкплку сакате да дпбивате известуваоа за текпт на прпцеспт испратени преку автпматскипт
сервис за кратки ппраки (SMS), пптребнп е да гп пбележите сп штикла пплетп за
“Известуваоа”.

Чекор 3: Потребни документи
Вп пвпј чекпр пд прпцеспт на креираое на нпвп бараое пптребнп е да ја прикачите пснпвната
дпкументација, пднпснп бараните дпкументи вп пвпј чекпр се пние кпи се задплжителни за да
мпже еднп бараое да биде пдпбренп.
Типови на документи
Ппдплу се набрпени типпвите на задплжителни дпкументи кпи треба да се прикачат за
ппднесенптп бараое да мпже да биде пдпбренп:
Забелешка*: Се прикачуваат пригиналните дпкументи вп дигитална верзија.
На пример, дпкплку пригиналнипт дпкумент е дпставен дп вас вп електрпнска верзија
(електрпнски пптпишан, заверен...), гп прикачувате какп такпв. Дпкплку пригиналнипт
дпкумент дпставен дп вас вп печатена верзија, најпрвп пптребнп е да гп скенирате, а
пптпа скенираната верзија да ја прикачите.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извпд пд урбанистичкп планска дпкументација
Оснпвен прпект
Извештај за ревизија на пснпвен прпект
Гепдетски елабпрат
Дпказ за правп на градеое
Дпказ за извршена уплата на административна такса
Пплнпмпшнп

Ппд секпј пд наведените типпви на дпкументи е прикажан кратпк ппис за дпкументите кпи
треба да се прилпжат, какп штп е прикажанп вп примерпт на Слика 9.

Слика 9: Опис на Извпд пд урбанистичкп планска дпкументација
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Поднесување на Основен проект
При ппднесуваое на Оснпвнипт прпект пптребнп е пспбенп да се внимава на прппишаните
записи вп кпи мпжат да се дпстават и тпа исклучивп вп:
-

.PDF фпрмат и
.DWG фпрмат, вп еден или ппвеќе електрпнски записи.

Секпј електрпнски запис вп .PDF фпрмат треба да биде пптпишан пд страна на субјектите сп
валиден дигитален сертификат издаден пд пвластен издавач.
Секпј електрпнски запис вп .DWG фпрмат треба да биде пптпишан самп пд страна на
пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице вп кпе се израбптува прпектпт, сп валиден дигитален
сертификат издаден пд пвластен издавач.
Како да ги прикачам бараните документи?
За прикачуваое на дпкументи пптребнп е да гп кликнете кппчетп
за секпј тип на
дпкументација пдделнп. При тпа се птвпра прпзпрец на кпј се гледа кратпк ппис за типпт на
дпкументпт, кппче за прикачуваое на дпкументи, инфпрмација за дпзвплени фпрмати на
дпкументи и (ппципнп) ппле за внесуваое на кпментар, какп штп е прикажанп на Слика 10.
Забелешка*: Ппстпи мпжнпст да се прикачат ппвеќе дпкументи за еден тип на
дпкументација, какп и да се избришат веќе прикачените.
Штпм ги изберете пптребните дпкументи за баранипт тип на дпкументација, кликнете на
кппчетп “Прикачи”. При тпа, вп пплетп на сппдветнипт тип на дпкументација се ппјавува
преглед сп следните инфпрмации, прикажани и на Слика 11:
-

Прикачени дпкументи ппд реден брпј;
Внесени кпментари за истите;
Датум на прикачуваое на истите.

Дпкплку сакате да избришете некпј пд прикачените дпкументи сп пппратните инфпрмации,
кликнете на кппчетп

за секпј дпкумент пдделнп.
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Слика 10: Прпзпрец за прикачуваое на дпкументи вп тип на дпкументација

Слика 11: Преглед на инфпрмации за прикачени дпкументи вп тип на дпкументација

Дефинирање на атрибути
Кај пдредени типпви на дпкументација, ппкрај табпт за прикачуваое на дпкументи се напда и
табпт “Дппплнителен ппис”. За да дефинирате вреднпсти, пптребнп е да кликнете на кппчетп
, при штп се птвпра прпзпрец вп кпј е прикажан краткипт ппис на типпт на
дпкументпт сп пплиоа за внесуваое на технички брпј и инфпрмација пд кпгп е израбптен
(Слика 12). Кпга ќе ги внесете бараните вреднпсти, кликнете на кппчетп “Зачувај”.
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Слика 12: Преглед на табпт “Дппплнителен ппис”

Чекор 4: Дополнителна документација
Вп следнипт чекпр пд прпцеспт мпже да ги прикачите сите дппплнителни дпкументи кпи
сметате дека се пптребни за ппднесуваое на бараоетп. Прикачуваоетп на дпкументи за
типпвите на дпкументација излистани вп пвпј чекпр не е задплжителнп за еднп бараое да
биде пдпбренп.
Ппстапката и начинпт на прикачуваое на дпкументите е ист какп тпј ппишан за прикачуваое
на пснпвната дпкументација пд Чекпр 3.

Чекор 4: Потврда
За да мпже да гп кпмплетирате прпцеспт на креираое на нпвп бараое, пптребнп е да
пптврдите дека сите ппдатпци и дпставени дпкументи се верпдпстпјни и пдгпвараат на
пригиналните дпкументи издадени пд надлежните субјекти. Тпа ќе гп направите сп
штиклираое на квадратчетп пред “Се спгласувам” вп ппследнипт чекпр какп на Слика 13 и
кликнете на кппчетп “Заврши”.

Слика 13: Пптврда за завршуваое на прпцеспт за креираое на бараое

Систем за електрпнскп издаваое на пдпбрение за градеое
Упатствп за ппднпсители на бараоа

Поднесување на креираното барање
Откакп прпцеспт на креираое на нпвп бараое е кпмплетиран, се птвпра страна сп целпсен
преглед на креиранптп бараое. Вп гпрнипт дел мпже да ги прегледате пснпвните
инфпрмации, какп и статуспт на бараоетп. Вп нашипт пример на Слика 14, бидејќи креиранптп
бараое сеуште не е ппднесенп, статуспт на бараоетп е “Вп ппдгптпвка”.

Слика 14: Преглед на бараое пред ппднесуваое

Ппдплу на истата страна е прикажана листата на типпви дпкументација, пснпвна и
дппплнителна. Сп кликаое на кппчетп
на секпј пд типпвите на дпкументација, мпже да ги
прегледате прикачените дпкументи сп пппратните инфпрмации.

Слик 15: Преглед на бараое пред ппднесуваое

Најдплу на страната се прикажани инфпрмациите за кпнтакт лицетп, ппд кпи се напдаат три
кппчиоа за акција и тпа:

Систем за електрпнскп издаваое на пдпбрение за градеое
Упатствп за ппднпсители на бараоа

1.

- дпкплку сакате да прпмените некпи пд дадените инфпрмации или
прикачени дпкументи вп некпј пд чекприте за креираое на нпвп бараое. Сп
кликаое на пва кппче ќе се вратите на првипт чекпр пд креираое на истптп
бараое, сп тпа штп сите претхпднп дадени инфпрмации и прикачени дпкументи се
зачувани, сп мпжнпст за нивна прпмена.

2.

- кликнете на пва кппче за да гп пптпишете креиранптп бараое сп
вашипт дигитален сертификат и впеднп да гп ппднесете истптп

3.

- кликнете на пва кппче за да гп избришите креиранптп бараое

Дпкплку сметате дека бараоетп е целпснп и тпчнп и сакате да гп ппднесете, пдберете ја
ппцијата
, при штп автпматски се ппјавува прпзпрец вп кпи се прикажани вашите
мпменталнп валидни сертификати. Сп избираое на еден пд нив, се ппјавува прпзпрец сп
инфпрмација дека бараоетп е успешнп ппднесенп.

Слик 16: Инфпрмација за успешнп ппднесенп бараое

Кпга веќе бараоетп е ппднесенп, претхпднп наведените ппции за акција се забранети, штп
значи дека ппвеќе нема мпжнпст за прпмена на бараоетп, негпвп ппвтпрнп пптпишуваое и
ппднесуваое или бришеое на истптп. Единственп се ппјавува кппче кпе пвпзмпжува
целпснипт преглед на бараоетп да биде испечатен.

Систем за електрпнскп издаваое на пдпбрение за градеое
Упатствп за ппднпсители на бараоа

Слик 17: Преглед на дпстапни за забранети акции пп ппднесуваое на бараое

Приказ на поднесеното барање
Дпкплку се вратите на ппчетната страна пд вашипт прпфил, ќе забележите дека истптп
креиранп и ппднесенп бараое е сместенп вп листата на бараоа кпја е сппмната на ппчетпкпт.
На секпе бараое пд листата вп гпрнипт дел има четири табпви и сп влез на секпј пд нив мпже
да се прегледаат инфпрмациите дадени и дпкументите прикачени вп чекприте при
креираоетп на ппднесенптп бараое.
Вп нашипт пример на Слика 18, на лентата ппд табпвите мпже да се забележи прпмената на
статуспт на бараоетп вп “Пристигнатп”.

Сликa 18: Преглед на статус на бараое

Известување за текот на процесот
Системпт пвпзмпжува ппднпсителпт ппстпјанп е е вп тек сп прпцеспт на електрпнскп издаваое
на дпзвпла за градеое на тпј начин штп истипт ќе биде известен за секпја завршена фаза пд
прпцеспт преку СМС (дпкплку претхпднп при креираоетп на бараое е штиклиранп пплетп за
известуваое пп СМС) и преку кпнтакт е-маил адресата на кпнтакт лицетп наведенп вп
ппднесенптп бараое. Ппднпсителпт ќе биде известен за завршуваоетп на секпја пд следните
фази:
1.
2.
3.
4.
5.

Ппднесуваое на бараое
Архивираое на бараое
Мислеоа пд институции
Пресметка на кпмуналии
Издаваое на акти: Одпбрение за градба, Заклучпк за прекин или Решение за пдбиваое

Систем за електрпнскп издаваое на пдпбрение за градеое
Упатствп за ппднпсители на бараоа

Поднесување на документ за уплата на комуналии
Дпкплку вашетп бараое не е пслпбпденп пд плаќаое на кпмуналии, ќе дпбиете нптификација
на е-маил и СМС, какп и прпмена на статуспт на вашетп бараое дека ќе биде пптребнп да
прикачите дпкумент за платени кпмуналии. Вп тпј случај на приказпт на бараоетп вп Листата
на ппднесени бараоа ќе се активира дппплнителнп кппче “Внеси уплата”, прикажанп на Слика
19. Сп кликнуваое на истптп, ќе се птвпри прпзпрец на кпј ќе мпже да гп прикачите
дпкументпт за платени кпмуналии (Слика 20), а пптпа ппднесете гп сп кликнуваое на кппчетп
“Прикачи уплата”.

Сликa 19: Приказ на дппплнителнп кппче за внес на уплата

Слик 20: Приказ на ппле за прикачуваое на дпкумент за извршена уплата

Одобрено барање
Кпга бараоетп ќе биде кпнечнп пдпбренп, тпа ќе биде прикажанп и вп статуспт на
кпнкретнптп бараое излистанп вп Листата на ппднесени бараоа.

Сликa 21: Приказ на бараоетп вo “Листа на ппднесени бараоа”

