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Вовед 

Системот за електронско издавање на дозволи за градење има за цел да го олесни процесот 

на издавање на одобренија на градба. Преку истиот е овозможено следење на целокупниот 

процес на издавање на одобренија, преку управување со процесот и потребните чекори, 

документи, проследување до надлежните институции и сектори, а сето тоа со запазување на 

законските рокови и надлежности. Процесот го опфаќа целиот циклус од поднесување на 

барање до издавање на одобрение за градба, како за категорија 1 на градби на државно ниво, 

така и на ниво на секоја општина за градби од категорија 2.  

Системот овозможува подобра евиденција и преглед на пристигнатите барања, распределба 

на барањата по соодветни општини и институции, согласно категоријата на градба, 

распределба на барањата по вработен во рамки на институцијата, поврзување и проследување 

на барањата кон надворешни субјекти надлежни за добивање на нивно мислење, и враќање 

на мислењата назад во системот согласно пропишаните рокови, генерирање на урнеци-

документи и нивно архивирање, печатење, проследување, издавање на одобрението и 

известување на подносителот на барањето преку е-маил и СМС. 

Со користење на Системот ќе ви биде овозможува поголема контрола на целиот процес, 

транспарентност во секое ниво од процесот на одобрување на барањата, зголемување на 

ефикасноста во работењето, зголемување на продуктивноста и капацитетот за процесирање на 

барања, увид во запазување на роковите. 

Со помош на ова упатство ќе се обидеме на едноставен и прегледен начин да ве воведеме во 

процесот на издавање на електронски одобренија за градење, со цел понатамошно користење 

на придобивките кои истиот ги нуди. 
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Како да пристапам до Системот за електронско издавање на 

одобрение за градење? 

За да пристапите на почетната страна на Системот за електронско издавање на одобрение за 

градење, потребно е да ја внесете следната адреса во веб прелистувачот: www.gradezna-

dozvola.mk . 

Најавете се со вам доделеното корисничко име и лозинка за да пристапите на почетната 

страна на Системот за електронско издавање на одобрение за градење. 

Уредување на вашиот профил 
Со самото најавување во Системот вие се наоѓате на страната Предмети за постапување. Во 

горниот десен агол,со кликнување на стрелката до корисничкото име со кое сте најавени, се 

појавува паѓачко мени (Слика 1) на кое може да изберете некоја од понудените опции и тоа: 

1. Профил –со избирање на оваа опција добивате пристап до страната со вашите 

кориснички податоци; 

2. Јазик – со избирање за оваа опција се отвора едно подмени за избор на јазик 

(македонски или албански); 

3. Одјави се – со избирање на оваа опција ќе се одјавите од системот. 

Слика 1: Почетна страна на профил на службеник 

Со избирање на опцијата “Профил” ќе се отвори страна со преглед на вашите податоци, како и 

поле со информација за датумот на валидност на вашиот дигитален сертификат, како што е 

прикажано на Слика 2. 

Напомена*: Со цел да можете да постапите по дадениот предмет и да го пренесете 

понатаму во постапката, најпрво задолжително мора да прикачите дигитален 

сертификат на вашиот профил и истиот да е валиден. Секое пренесување на предметот 

понатаму се прави со претходно задолжително потпишување од ваша страна, користејќи 

го прикачениот дигитален сертификат. 

За да ја промените лозинката за пристап до Системот, стиснете на копчето“Промени лозинка”. 

Доколку сакате да го замените постоечкиот дигитален сертификат со друг, одберете го 

соодветниот фајл од вашиот компјутер и притиснете на копчето “Прикачи”. Доколку, на 

пример, поради истекување или наближување на датумот на истекување на валидноста на 

моменталниот дигитален сертификат сакате да го замените со друг валиден дигитален 

сертификат или со подалечен датум на истекување на валидноста. 

 

http://www.gradezna-dozvola.mk/
http://www.gradezna-dozvola.mk/
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Слика 3: Профил на службеници 

Општи информации 

Пристигнат предмет за постапување 
Секогаш кога предметот ќе стигне до вас и е потребно да постапите по истиот, Системот 

испраќа нотификација на вашиот службен е-маил за пристигнат предмет за постапување.  

Најавете се со вашето корисничко име и лозинка за да пристапите до Системот, по што ќе се 

отвори почетната страна во табот “Предмети за постапување”. 

На оваа страна е прикажан преглед на сите пристигнати предмети по кои сеуште не е 

постапено од ваша страна како што е прикажано на Слика 4. Секој предмет содржи 

информација за: 

- Бројот во уписник; 

- Статусот на предметот; 

- Информации на инвеститорот – име, презиме, адреса и до која Општина е поднесено 

барањето; 

- Датум на доставување на барањето од страна на подносителот; 

- Одговорен за даденото барање (оваа информација се прикажува доколку сте 

раководител) 

Покрај предметите за постапување, за да ги прегледате предметите кои се во постапка, 

преминете во табот “Предмети во постапка”, додека за преглед на завршените предмети 

преминете во табот “Завршени предмети”. 
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Слика 4: Преглед на страната “Предмети за постапување” 

За да постапите по предметот, потребно е да кликнете на копчето  , кое се наоѓа на десниот 

крај од секој предмет за постапување, при што Системот ве пренесува на страната за 

постапување во табот “Информации за барањето”.  

Преглед на страната за постапување по предмет 
На оваа страна се прикажуваат три табови и тоа: 

Информации за барањето 

Од Слика 5 може да се забележи дека страната е составена од три делови и тоа: 

1. Клучни информации за предметот – на оваа лента се прикажани информации за: 

 Статусот на барањето,  

 Kолку денови се поминати од поднесувањето на барањето од страна на 

подносителот 

 Kолку денови предметот е кај вас и чека за постапување. 

 
Слика 5: Лента за клучни информации за предметот 

 

Забелешка*: Кај раководител, по доделувањето на барањето на службеник, се прикажува 

дополнително информација на кој службеник е доделено со копче “Прераспредели 

предмет”. На пример, доколку службеникот не е во можност да работи на дадениот 

предмет од одредени причини, раководителот може да го прераспредели предметот на 

друг службеник. 

Тоа може да се направи со кликнување на даденото копче за прераспределување на 

предметот, при што се отвора еден прозорец како прикажаниот на Слика 6, со излистани 

службеници по име и презиме. Моментално е обележан службеникот на кого веќе е доделен 

предметот, но со обележување на било кој друг службеник од листата, опционо внесување 

на коментар и потоа кликнување на копчето “Потврди”, предметот се распределува на 

друг службеник. 
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Слика 6: Прераспределување на предмет 

2. За постапување по предмет – на овој дел од страната се понудени опции за 

постапување по предметот во зависност од фазата и чекорот. Избор на саканата опција 

се прави со обележување на кругчето пред секоја, внесување на коментар и 

кликнување на соодветното копче под полето за коментар, со цел да се пренесе 

предметот понатаму на одговорното лице по постапката (Слика 7). 

Забелешка*: Со доближување на покажувачот од глувчето пред секое од 

понудените копчиња за пренесување на предметот понатаму на одговорното лице 

по постапката се појавува текст со информација на која од наведените акции се 

однесува истото. 
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Слика 7: Приказ на делот “За постапување” 

 

Генерирање и прикачување на документ од службеник 

Доколку е потребно да прикачите одреден документ пред да постапите по предметот, тоа 

може да го направите со кликнување на копчето , при што се отвора 

паѓачко мени. Од истото може да одберете една од понудените опции и со тоа се генерира 

соодветниот документ. За да го прикачите готовиот документ, кликнете на копчето 

. 

Забелешка*: Документот кој се генерира претставува готов урнек кој содржи податоци 

кои Системот сам ги извлекува според поднесеното барање. Меѓутоа за оние податоци кои 

Системот не може сам да ги извлече, потребно е рачно да се внесат и на тој начин да се 

доработи документот.  

Дали задолжително мора да внесам коментар? 

Внесувањето на коментар во предвиденото поле за коментари не е задолжително, но е 

практично кога има потреба да се пренесе некоја порака до следното одговорно лице кое го 

добива предметот по постапката или како потсетување за самите вас во иднина во врска со 

истиот. 

По постапување по предметот и негово пренесување понатаму по постапката, ќе забележите 

дека го нема повеќе во табот “Предмети за постапување” и истиот преминал во “Предмети во 

постапка”. 

3. Информации и документи од предметот – во овој дел се содржани информациите 

дадени од подносителот на барањето, како што е прикажано на Слика 8. 
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Слика 8: Приказ на делот “Информации и документи од предметот” 

Документи 

За да ги прегледате сите документи кои се пристигнати од поднесеното барање, преминете во 

табот “Документи”. Понатаму, во овој таб можете да ги прегледате сите документи кои се 

изгенерирани во текот на самата постапка. 

Прегледи 

Во табот “Прегледи”, можете да ја следите историјата на активности по дадениот предмет, со 

информации за статусот, кога последно е направена промена и од кого е направена, како и 

преглед по фази (доколку сте раководител). 

Процес на електронско издавање на дозвола за градење 

Фаза 1 – Поднесување на барање 
Прва фаза од процесот на електронското издавање на одобрение за градење е поднесувањето 

на барање од страна на подносителот, кој следејќи ги чекорите за електронско поднесување 

на барање за дозвола за градење, го доставува истото за одобрување до соодветната Општина 

заедно со потребните информации и документи. 
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Фаза 2 – Проверка на поднесокот  

Архивар - прием и архивирање на барањето 

Поднесеното барање за електронско издавање на дозвола за градење најпрво пристигнува до 

архиварот. За да се постапи по предметот, потребно е да се внесе уписен број и да се испрати 

понатаму до раководителот за распределување (Слика 9). 

 

Слика 9: Приказ на архивирање на барањето 

Раководител – распределба на службеник 

За распределување на службеник, потребно е да се обележи соодветно службеникот на кого 

треба да се додели предметот од дадената листа на службеници, да се внесе коментар и да се 

испрати предметот до службеникот (Слика 10). 

 

Слика 10: Приказ на распределување на предмет 

Службеник – проверка на поднесените документи 

После извршената проверка на доставените документи службеникот може да постапи по 

доделениот предмет така што ќе избере: 
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1. Барањето е комплетно  - доколку смета дека барањето е комплетно и може да 

премине на следниот чекор. 

Во тој случај под полето за коментар се појавува листа на институции на кои би се 

испратило барањето за мислење. Потребно е да се обележи со штикла квадратчето 

пред наведената институција и да се испрати предметот понатаму до раководителот на 

одобрување (Слика 11). 

Доколку постапката вклучува и контролор, истото се испраќа на контролорот на проверка, 

кој понатаму го испраќа до раководител на одобрување. 

 

 
Слика 11: Приказ на постапување по проверка на документи 

 

2. Барањето не е комплетно или Барањето е одбиено - доколку смета дека барањето не 

е комплетно и процесот не може да продолжи понатаму. 

Во овој случај службеникот има можност да изгенерира и прикачи еден од понудените 

документи и да го испрати понатаму предметот до раководителот на одобрување. 

Доколку постапката вклучува и контролор, истото се испраќа на контролорот на проверка, 

кој понатаму го испраќа до раководител на одобрување. 

Раководител (и контролор) - Одобрување  

Постапката за постапување по предметот е истата опишана од претходниот чекор, со тоа што 

раководителот има можност со избирање на соодветното од дозволените копчиња за 

испраќање на предметот понатаму во постапката да постапи на еден од следните начини: 

- Доколку барањето е комплетно, да го испрати до означените институции 

- Доколку барањето не е комплетно или одбиено – да го врати назад во постапката 
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Доколку постапката вклучува и контролор, предметот најпрво пристигнува до него за 

постапување, кој понатаму го пренесува до раководителот на одобрување. 

Фаза 3 – Мислења од институции 

Барање за мислење 

Откако е поднесено барањето за мислење до соодветните институции, секоја постапува по 

дадениот предмет соодветно и го пренесува предметот понатаму до одговорното лице по 

постапката. 

Службеник – прибирање на мислењата 

По добиеното мислење од институциите, предметот пристигнува кај службеникот кој треба 

соодветно да постапи и да го испрати понатаму предметот кај раководителот за конечно 

мислење (Слика 12).  

Доколку постапката вклучува и контролор, предметот најпрво се испраќа до контролорот 

за мислење, кој ќе го испрати понатаму до раководителот за конечно мислење. 

 

Слика 12: Приказ за постапување по добиено мислење од институции 

Раководител (и контролор) – конечно мислење 

Раководителот може да постапи по предметот на еден од следните начини (Слика 13): 

- Доколку Барањето е одобрено, да изгенерира барање за пресметка на комуналии, 

истото да го прикачи и испрати понатаму до одговорното лице за тоа. 

- Доколку барањето не е одобрено, да го врати назад во постапката. 
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Слика 13: Приказ на генерирање на документ за пресметка на комуналии 

Доколку во постапката е вклучен контролор, најпрво предметот пристигнува кај него за 

постапување, а тој го пренесува понатаму до раководителот на конечно мислење. 

Фаза 4 – Пресметка на комуналии 

Финансии – изготвување на пресметка 

После даденото конечно мислење од страна на раководителот, предметот пристигнува кај 

одговорниот од финансии за пресметка на комуналиите (Слика 14).  За да истиот постапи по 

предметот потребно е: 

- Да внесе износ за плаќање според поднесеното барање; 

- Доколку подносителот е ослободен од плаќање на комуналии, да го обележи со 

штикла квадратчето пред самата изјава; 

- Доколку има потреба да прикачи соодветен документ и да внесе коментар; 

- Да го испрати предметот на одобрување до одговорното лице. 
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Слика 14: Приказ на пресметка на комуналии 

*Според тоа дали подносителот на барањето е ослободен од плаќање на комуналиите 

или не, следете го соодветното упатство понатаму. 

Кога подносителот на барањето е ослободен од плаќање за комуналии 

Доколку подносителот на барањето е ослободен од плаќање на комуналиите, потребно е 

предметот да биде одобрен според следниот редослед: 

1. Раководител на Град Скопје 

2. Градоначалник на Општината 

3. Градоначалникот на Град Скопје 

За да се постапи по предметот, потребно е да се испрати понатаму на одговорното лице по 

постапката (Слика 15). 

 

Слика 15: Приказ на одобрување на предметот од одговорните лица 

Кога подносителот на барањето треба да уплати за комуналии 

Доколку подносителот на барањето не е ослободен од плаќање на комуналиите, потребно е 

предметот да биде одобрен според следниот редослед: 

1. Раководител на Општината 
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2. Градоначалник на Град Скопје 

Подносител - внесување на уплата 

Откако сумата за плаќање на комуналии е одобрена конечно,  подносителот добива 

нотификација дека е потребно да поднесе документ потврда за платени комуналии. 

Потврда на одговорно лице за платени комуналии 

Откако подносителот на барањето ќе поднесе документ потврда за платени комуналии, 

предметот пристигнува кај одговорното лице за потврда за платени комуналии, кое треба 

соодветно да постапи по предметот (Слика 16). 

 

Слика 16: Приказ на постапување по платени комуналии 

Фаза 5 – Издавање на одобрение за градба 

Службеник - заклучок 

После добиеното одобрение за ослободување на подносителот од плаќање на комуналии или 

потврда за извршена уплата на комуналии, предметот пристигнува кај службеникот кој треба 

да даде заклучок дали барањето е одобрено или не и да го испрати понатаму на одобрување 

(Слика 17). 
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Слика 17: Приказ на давање на заклучок по платени комуналии 

Раководител (и контролор) – Одобрување 

Во овој чекор раководителот може да постапи на еден од следните начини: 

- Да го одобри барањето и да го испрати на одговорното лице понатаму за конечно 

издавање на одобрение; 

- Да го одбие барањето 

Доколку во постапката е вклучен и контролор, предметот најпрво пристигнува до него за 

одобрување, кој понатаму истиот го пренесува на раководителот. 

Градоначалник на Општина – издавање на одобрение за градба 

Во овој чекор, конечно, градоначалникот го одобрува барањето за градба (Слика 18), со што 

Системот испраќа известување до подносителот на барањето дека истото е одобрено. 

 

Слика 18: Приказ на издавање на одобрение за градење 


