СИСТЕМ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Упатство за подносители на барања
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ВОВЕД:
Системот за градежно земјиште ќе им овозможи на подносителите брзо и
едноставно поднесување на барање за дозвола за градба.Подносителите
ќе може да поднесуваат барање во било кое време и од било кое место.
Подносителите ќе имаат преглед и целосна информираност за статусот на
секое поднесено барање, и едновремено ќе бидат известувани на
електронска пошта и преку кратки пораки( SMS).
Преку вашиот кориснички профил ќе имате целосен преглед на сите ваши
барања, како и статус на секое поднесено барање од ваша страна.
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ПРИСТАП ДО СИСТЕМОТ:
Подносителите своите барања ќе може да ги поднесуваат на интернет
страницата www.gradezno-zemjiste.mk.

ЗА РЕГИСТРИРАНИ КОРИСНИЦИ
Корисниците кои се веќе регистрирани ќе може да пристапат преку
внесување на корисничко име и лозинка.Со внесување пристапуваат на
нивниот кориснички профил на системот за градежно земјиште.

НОВИ КОРИСНИЦИ
Корисниците кои прв пат пристапуваат на системот ќе мора да се
регистрираат како нов корисник.Се најавуваат на веб страната на
градежно земјиште.

РЕГИСТРАЦИЈА
За да се регистристрирате на системот за градежно земјиште
пристатапувате преку линкот “РЕГИСТРИРАЈ СЕ’’ кој се наоѓа на почетната
страна (слика 1)
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Кликате на копчето ” РЕГИСТРИРАЈ СЕ “ со што ви се отвара следната
табела(слика 2)

Ја пополнувате дадената регистрациона табела со бараните податоци.
Внесувате: име, презиме, корисничко име/E-mail, лозинка, потврди
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лозинка, адреса и кликате на копчето продолжи.На mail-ot кој го внесувте
како корисничко име добивате код за верификација, го внесувате кодот и
веќе сме регистрирани на страната на градежно земјиште.Подносителот
кој ќе внесе невалиден E-mail, нема да може да се регистрира на
страната.Со внесување на корисничко име и лозинка подносителот ја
добива следната форма(слика 3).

Има опција да поднесе пријава преку процес на јавно надавање, или да
креира барање по пат на непосредна спогодба.

ПОДНЕСИ БАРАЊЕ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
-Со најавување во системот и влез во делот на “ПОДНЕСИ БАРАЊЕ ЗА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ” веќе се наоѓате на почетната страна на вашиот
кориснички профил.На истата страна имате преглед на сите поднесени
барања од ваша страна , и во која фаза од постапката се наоѓаат (слика 4).
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КРЕИРАЈ БАРАЊЕ
-Со кликање на копчето ОДБЕРИ ТИП НА БАРАЊЕ добивате листа на веќе
преддефинирани барања.Во зависност каков тип на барање сакате да
поднесете, го селектирате и идете на копчето КРЕИРАЈ БАРАЊЕ.Самиот
систем ќе ве води чекор по чекор и нема да ви дозволува да идете на
следен чекор ако ги немате внесено сите податоци.На крајот од секој
чекор имате копче СЛЕДНО, ПРЕТХОДНО.Со селектирање на барање и
кликање на копчето КРЕИРАЈ БАРАЊЕ, ја добивате следната форма:
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Слика 5: Внесување на основните податоци

ЧЕКОР 1: ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАЊЕТО
Во првиот чекор ги внесувате основните податоци за барањето и тоа:
1.Внесувате општина, катастарска општина и катастарска парцела.
Ако општината има земено надлежност постапката за барањето ќе ја
води самата општина , меѓутоа доколку нема наделжност предметот се
префрла на Министерството за Транспорт и Врски.Исто така доколку
земјиштето се наоѓа на две катастраски општини постапкта ќе ја води
Министерството за Транспорт и Врски.

Забелешка*: Постои можност за додавање на повеќе катастраски општини, како и
бришење на веќе додадените.
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2. Баратели : Внесувате име и презиме/фирма , e-mail, мобилен телефон
и адреса.
Забелешка*: Постои можност за додавање на повеќе инвеститори како и бришење на
веќе додадените.

ЧЕКОР 2: ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ
-Во овој чекор потребно е да ги внесете бараните информации за лицето
за контакт, како име и презиме, контакт е-маил, и контакт мобилен
телефон.
Доколку сакате да добивате известувања во текот на процесот потребно е
да го штиклирате полето СЕ СОГЛАСУВАМ ДА ДОБИВАМ ИЗВЕСТУВАЊА
ПО СМС.

Слика6:Информациизаконтакт
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ЧЕКОР 3: ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
-Во овој чекор потребно е да ја прикачите основната документација,
односно бараните документи кои се потребни за едно барање да биде
одобрено. Под секое од наведените документи има краток опис за
документите кои треба да се приложат. Мора да прикачите оригинал
документи во дигитална верзија(електронски потпишан, заверен).

Слика 7:Потребни документи

КАКО ДА ПРИКАЧИТЕ ДОКУМЕНТ?
-За да прикачите документ потребно е да кликнете на копчето Прикачи
документ за секој документ поединечно.При кликање на копчето ви се
отвара прозорец со краток опис за документот, информација за дозволени
формати на документи и поле за внесување на коментар. Го избирате
потребниот документ и кликате на копчето Прикачи.
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ЧЕКОР 4: ПОТВРДА
-За да го комплетирате процесот на креирање на ново барање, потребно
е да потврдите дека сите податоци и доставени документи се точни и
веродостојни.

Слика 8: Потврда

Тоа го правите со штиклирање на квадратчето СЕ СОГЛАСУВАМ и кликате
на копчето ЗАВРШИ.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА КРЕИРАНОТО БАРАЊЕ
-Откако сте го креирале новото барање ви се отвара страна со целосен
преглед на креираното барање.Во горниот дел ги имате основните
податоци за барањето и неговиот статус.Во случајот бидејќи барањето
сеуште не е поднесено статусот е “БАРАЊЕТО Е ПОДГОТВЕНО”

Слика 9: Преглед на креираното барање
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ПРИКАЗ НА КРЕИРАНОТО БАРАЊЕ
-Детали: Во овој дел имате преглед на поднесеното барање, неговиот
статус, податоци за подносителот, поднесени документи.
Слика 10: Детали за креираното барање
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-Промени: Доколку сакате да промените некои од податоците или од
прикачените документи кликате на копчето промени и се враќате на
првиот чекор од креираното барање.
-Потпиши и поднеси: За да го поднесете вашето креирано барање кликате
не копчето Потпиши и поднеси. Барањето мора да биде потпишано со
вашиот дигитален сертификат.
-Избриши: За да го избришете барањето кликате на копчето Избриши.

Во моментот на потпишување и поднесување барањето се доставува до
надлежниот орган.Во зависнот до која фаза е барањето бојата на копчето
ќе се менува.Подносителот ќе добива известување по E-mail за секоја фаза
од постапката се до неговото спроведување или неспроведување
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