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There are no translations available.

Системот за електронско издавање на дозволи за градење има за цел да го олесни
процесот на издавање на одобренија за градба. Преку истиот е овозможено следење на
целокупниот процес на издавање на одобренија, преку управување до 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 градба од
категорија 2.

Со користење на Системот ќе биде овозможена подобра евиденција и преглед на
новите барања и оние кои се завршени, поголема контрола на целиот процес,
транспарентност во секое ниво од процесот на барањата, зголемување на ефикасноста
во работењето, зголемување на продуктивноста и капацитетот за процесирање на
барања, увид во запазување на роковите и дигитално поврзување со општините.

Со помош на ова упатство ќе се обидеме на едноставен и прегледен начин да ве
воведеме во постапката на изразување на мислење од процесот на издавање на
електронски одобренија за градење, со цел понатамошно користење на придобивките
кои истиот ги нуди.

&nbsp;Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на
одобрение за градење на електронски начин. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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