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АРХИВАР
- За сите пристигнати барања постапката ќе започнува со прием на
барањето од страна на архиварот.Со најавување архиварот ја добива
следната форма:
Слика 1:

Клика на ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ и му се отвара
следниот прозорец.
Слика 2

Во горниот десен агол стои неговата тековна улога, АРХИВАР. Во делот на
ПРИСТИГНАТИ ПРЕДМЕТИ(статус) ќе ги има предметите со кои треба да
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постапува.Преку копчето ДЕТАЛИ го отвара барањето и ја добива следната
форма.
Слика 3

Тука имаме, ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАЊЕТО и дел ЗА ПОСТАПУВАЊЕ. Во
делот на информации службеникот ќе има увид на лицето кое го
поднесува барањето, типот на барање и слично.Во делот ЗА
ПОСТАПУВАЊЕ, архиварот го заведува барањето, доделува деловоден
број и има можност барањето да го зачува и испринта.
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Слика 4

Става деловоден број(АРХИВСКИ БРОЈ) по кој ќе се води предметот, клика
на копчето ЗАВЕРИ и го испраќа на Раководителот на сектор за
понатамошно негово распределување.Доколку подносителот има барање
некои документи да му се прибават по службена должност тогаш
предметот
по
неговото
заведување
се
враќа
на
подносителот.Подносителот уплаќа за документите кои сака да му се
прибават по службена должност и предметот исто така ќе пристигнува кај
Раководителот на сектор.
Чекор 1:Доделува деловоден број(АРХИВСКИ БРОЈ )
Чекор 2:Клика на копчето ЗАВЕРИ
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РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
Слика 5

Исто како и архиварот раководителот на сектор го отвара барањето преку
копчето ДЕТАЛИ .Влегува во делот на ЗА ПОСТАПУВАЊЕ и има можност
предметот да го прераспредели на ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ,
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР или СЛУЖБЕНИК

Чекор 1: Барањето стига кај Раководителот на сектор, го отвара
преку копчето Детали.
Чекор 2:Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
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Слика 6

Раководителот на сектор има можност барањето да го проследи до
помошник раководител, раководител на одделение или службеник. Ако
предметот го прераспредели на ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ или
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ клика на едно од копчињата и го
проследува предметот до избраниот раководител .Во случај предметот да
го доделува на СЛУЖБЕНИК му се отвара листа на службеници.Бира
службеник и му го доделува предметот.
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Слика 7

Доколку Раководителот смета дека предметот треба да биде разгледан од
страна на урбанист, го штиклира квадратчето(ПОТРЕБНО Е ПРЕДМЕТОТ ДА
БИДЕ РАЗГЛЕДАН ОД УРБАНИСТИЧКИ АСПЕКТ) и бира урбанист.Клика на
копчето потврди и предметот е веќе прераспределен на СЛУЖБЕНИКОТ.

СЛУЖБЕНИК
Службеникот во делот на ПРЕДМЕТИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ има преглед кој
предмет до која фаза е стигнат.Според статусот службеникот пристапува
на секој предмет различно.Го отвара барањето преку копчето
ДЕТАЛИ.Исто како и Архиварот и Раководителот на сектор, службеникот
има преглед, информации за барањето.Информации за контакт, Тип на
барање, и податоци за подносител/и.
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Слика 8

Чекор 1: Службеникот пристапува кон предметот преку копчето
ДЕТАЛИ(слика 8)
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ (слика 9)
Слика 9
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Чекор 3: Клика на копчето ПРОСЛЕДИ ДО СЛУЖБЕНИК-УРБАНИСТИЧКИ
АСПЕКТ. Предметот е прераспределен на Службеник-Урбанист.

СЛУЖБЕНИК-УРБАНИСТ
- Барањето е пристигнато кај Службеникот-урбанист.Исто како и сите
претходно пристапува кон барањето преку копчето ДЕТАЛИ (слика 10).
Слика 10

Чекор 1: Службеникот-урбанист пристапува преку копчето ДЕТАЛИ.
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ, прикачува записник од
увид(забелешка) и го враќа предметот пак кај службеникот.
Чекор 3: Прикачи докумет. Во делот Тип на документ бира Службена
белешка, клика на Browse, ја прикачува. Во делот Информации за
документот има можност да остави некој коментар доколку мисли дека е
потребно.Клика на копчето ПРИКАЧИ и документот односно службената
белешка е веќе прикачена. (Слика 11)
Слика 11
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Чекор 4: По прикачената белешка барањето го испраќа на Службеникот.

СЛУЖБЕНИК
-Барањето стига кај Службеникот.
Чекор 1: Го отвара преку копчето ДЕТАЛИ.
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ (Слика 12).
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Слика 12

Ако барањето е комплетно службеникот прикачува записник од увид,
предлог-решение, и предлог-договор.Ако смета дека барањето не е
комплетно може да го врати на повторно постапување кај урбанистот
онолку пати колку е потребно. Комплет барањето го испраќа на мислење
до ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ.
Хиреарсиски го потпишуваат РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ, ПОМОШНИК
РАКОВОДИТЕЛ и РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР.Тоа би било во следните
неколку чекори.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ, ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ и
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР.
-Раководителот на одделение, Помошник раководител и Раководителот
на сектор пристапуваат кон барањето преку копчето ДЕТАЛИ.Влегуваат во
делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ го потпишуваат и го испраќаат до ДРЖАВЕН
ПРАВОБРАНИТЕЛ.
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РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ
- Раководителот на одделение го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ,
го потпишува и го испраќа на ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ(раководител на
одделение ако смета дека барањето не е комплетно може да го врати на
повторна постапка)
Слика 13

Слика 14

Клика на копчето ПРОСЛЕДИ ПРЕДМЕТ ДО ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ.
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ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ
-Постапката е иста, го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ, влегува во
делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ, го ПОТПИШУВА и го испраќа на РАКОВОДИТЕЛ
НА СЕКТОР.
Слика 15

Слика 16

Ако помошник раководителот исто така смета дека барањето не е
комплетно, барањето може да го врати на повторна постапка кај
раководител на одд. и службеник.Клика на копчето ПРОСЛЕДИ ПРЕДМЕТ
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ДО РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР. Помошник раководителот го потпишува и
го испраќа кај раководителот на сектор.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
-Последен кој го потпишува е Раководителот на Сектор.Го отвара
барањето преку копчето ДЕТАЛИ, влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ.
Слика 17

Слика 18
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Раководителот на сектор има можност барањето да го врати на повторна
постапка на Помошник Раководител, Раководител на одделение или
службеник.Клика на копчето ПРОСЛЕДИ ДО ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ.Го
потпишува и го испраќа.

ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
- Државниот правобранител има можност во рок од 30дена да даде
позитивно или негативно мислење.Системот ќе му овозможува целосен
пристап во документацијата.Ако мислењето е негативно ги наведува
забелешките и го испраќа на службеникот да прикачи дополнителна
документација и истите повторно да ги достави на мислење до државното
правобранителство.Ако е позитивно, службеникот има можност да го
потврди предлог решението.Тоа е во следните неколку чекори:

Чекор 1: Го отвара преку копчето ДЕТАЛИ (Слика 19)
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ (Слика 20)

Слика 19
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Слика 20

Во делот на Тип на документ, го бира типот на документ МИСЛЕЊЕ, клика
на Прикачи документ и ја добива следната форма:
Слика 21
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Го прикачува мислењето, клика на копчето ПРИКАЧИ. Штиклира
ПОЗИТИВНО и клика на копчето ПРОСЛЕДИ МИСЛЕЊЕ ДО
СЛУЖБЕНИК.Предметот стига кај службеникот.

СЛУЖБЕНИК
Слика 22

Во зависност од доставеното мислење службеникот постапува по него.Во
случај на доставено позитивно мислење службеникот го потврдува
предлог-решението со што предлог-решение станува решение и го
испраќа на потпишување до раководител на одделение, помошник
раководител, раководител на сектор, министер/градоначалник и се
испраќа на подносител.Тоа е во следните неколку чекори:
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Слика 23

Чекор 1: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Чекор 2: По доставеното позитивно мислење, службеникот го потврдува
предлог- решението со што станува решение.
Чекор 3: Клика на КРЕИРАЈ РЕШЕНИЕ КАКО КОПИЈА ОД ПРЕДЛОГ РЕШЕНИЕ
И ПРОСЛЕДИ ДО РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ
Слика 24
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Чекор 1: Раководителот на одделение пристапува кон барањето преку
копчето ДЕТАЛИ (Слика 25)
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ (Слика 26)
Слика 26

Чекор 3: Клика на копчето ПРОСЛЕДИ ПРЕДМЕТ ДО ПОМОШНИК
РАКОВОДИТЕЛ.Го потпишува и го испраќа до помошник раководител.
-Ако Раководителот на одделение смета дека барањето не е комплетно
може да го врати на повторна постапка.

Page 20

ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ
Слика 27

Чекор 1: Го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Слика 28

Чекор 3: Клика на ПРОСЛЕДИ ПРЕДМЕТ ДО РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР. Го
потпишува и го испраќа.
-Помошник раководител има можност предметот да го врати на повторна
постапка на раководител на одделение и службеник.
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РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
Слика 29

Чекор 1: Го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Слика 30

Чекор 3: Го потпишува и клика на МИНИСТЕР
-Раководителот на сектор има можност да го врати на повторна постапка
кај помошник раководител, раководител на одделение и службеник.
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МИНИСТЕР
Слика 31

Чекор 1 : Министерот пристапува кон барањето преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2 : Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ (Слика 32)

Чекор 3 : Клика на ПОТПИШИ И ПРОСЛЕДИ ИЗГОТВЕНО РЕШЕНИЕ ДО
ПОДНОСИТЕЛ
-Министерот исто така има можност предметот да го врати на повторна
постапка .
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-Подносителот по добиеното решение има можност да прикачи жалба, да
изјави дека се откажува од правото на жалба или да чека да поминат 15
дена и решението да стане правосилно.Предметот стига кај службеникот.

СЛУЖБЕНИК
Слика 33

Чекор 1: Го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2 : Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
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Слика 34

Чекор 3: Клика на копчето РЕШЕНИЕТО Е ПРАВОСИЛНО. Предметот иде кај
подносителот.Подносителот уплаќа надоместок за решение и предметот
повторно се враќа кај службеникот
-Ја повторува постапката, го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ,
влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ.
- Службеникот креира договор од предлог-договор и го проследува до
раководител на одделение
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РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ
Слика 35

Чекор 1: Раководителот го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2 : Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Слика 36

Чекор 3:Го потпишува и клика на ПРОСЛЕДИ ПРЕДМЕТ ДО ПОМОШНИК
РАКОВОДИТЕЛ
-Раководителот на одделение има можност предметот да го врати на
повторна постапка.
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ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ
Слика 37

Чекор 1 : Го отвара барањето преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2 : Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Слика 38

Чекор 3: Го потпишува и клика на ПРОСЛЕДИ ПРЕДМЕТ ДО РАКОВОДИТЕЛ
НА СЕКТОР
-Помошник раководител има можност предметот да го врати на повторна
постапка на раководител на одделение и на службеник.
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РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
Слика 39

Чекор 1: Го отвара предметот преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2: Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Слика 40

Чекор 3: Го потпишува и го испраќа на Министер/Градоначалник
- Раководителот на сектор има можност исто како раководителот на
одделение и помошник раководител предметот да го врати на повторна
постапка доколку смета дека не е во ред.
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МИНИСТЕР
-Министер/Градоначалник пристапува кон предметот преку копчето
ДЕТАЛИ. Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Слика 41

-Министерот/Градоначалникот во рок од 5 дена го потпишува договорот и
го доставува до подносителот.
-Ако министерот или градоначалникот смета дека има измени кои треба
да се направат, предметот може да го врати на повторна постапка.Клика
на копчето потпиши договор и предметот се префрла кај
подносителот.Подносителот има можност да го потпише договорот во рок
од 5 дена и да прикачи даночна пријава.Предметот се доставува до
пресметувачот на данок за да изврши пресметка на висината на
данок.Откако службеникот со статус-пресметувач на данок ќе ја изврши
пресметката, ја прикачува и ја испраќа на подносителот.Подносителот има
можност во рок од 15 дена да изврши уплата на данокот.По извршената
уплата предметот се префрла кај службеник-потврдувач на даноци
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ПОТВРДУВАЧ НА ДАНОЦИ
Слика 42

Чекор 1: Службеникот-Потврдувач на даноци пристапува кон предметот
преку копчето ДЕТАЛИ
Чекор 2 : Влегува во делот ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Слика 43

Чекор 3: ПОТВРДИ УПЛАТА, НЕВАЛИДНА УПЛАТА. По констатирање за
извршена уплата службеникот-потврдувач на даноци го потпишува
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барањето и го испраќа на подносителот со што му се овозможува да го
достави договорот за солемнизација кај нотар.
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