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Вовед
Системот за електронски постапки за урбанистички планови има за цел да го олесни
процесот за донесување на постапки за урбанистички планови. Неговата цел е пред се да
обезбеди брза и лесна комуникација помеѓу засегнатите страни во целиот тек на
донесувањето на постапката. На тој начин се обезбедува ефикасно исполнување на
барањата на сите корисници на системот како и транспарентност во целиот процес на
донесување на плановите, преку увид во секоја фаза и чекор од нивното процесирање.
Со помош на овој систем добиваме преглед на започнатите постапки, нивната историја на
движење во текот на целата постапка како и на историјата на промени.
Во зависност од улогата во која е најавен корисникот, постои можност за преглед на
мислењата кои се дадени за дадена постапка од страна на избрана надворешна
институција, како и преглед на процесот за донесување на стратегиска оцена.
Даден корисник може да биде најавен во системот во една од следниве улоги:












Системски администратор
Локален администратор од институција/општина
Планер
Ревизор
Раководител
Одговорно лице од општина
Одговорно лице од надворешна институција
Корисник/Член на комисија
Корисник/Член на комисија за извештај
Секретар на Совет
Надворешен корисник

Во зависност од улогата во која што е најавен, корисникот служи одредени привилегии во
системот.
Во продолжение е презентиран системот во целина со подетални објаснувања на сите
функционалности.
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1. Администрација и конфигурација на системот
Постапката за најавување на системот е следна. Најпрво преку пребарувач се внесува
адресата https://www.e-urbanizam.mk/admin. Веднаш потоа, се прикажува форма за најава
како на Слика 1, преку која може да се најавите на истиот.

Слика 1. Форма за најава во системот

Во случај да сакате да ја промените вашата лозинка треба да се кликне на “Промени
лозинка”, при што се прикажува следната форма.

Слика 2. Заборавена лозинка
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Откако ќе ја внесете вашата e-mail адреса со клик на копчето “Испрати”, во Вашето
поштенско сандаче ќе пристигне порака во која се објаснети инструкциите за избирање на
нова лозинка.
По успешна најава се прикажува почетната страница на системот чиј што изглед е
персонализиран во зависност од улогата во која што е најавен корисникот.

Слика 3. Почетен екран за одговорно лице од општина

За одјава од системот се користи копчето
кое се наоѓа во горниот десен агол, веднаш
до информациите за корисничкото име на најавениот корисник, како и општината во која
што е регистриран.
Во зависност од улогата на најавениот корисник од левата страна се прикажани следниве
главни менија:








Постапки
Годишни програми
Корисници
Комисија
Огласи
Извештаи
Помош
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2. Додавање на нов корисник
Постапката за додавање на нов корисник во системот започнува со најава на локалниот
администратор, кој е однапред внесен во системот од страна на системскиот
администратор. Почетниот екран за овој корисник е даден на Слика 4.

Слика 4. Почетен екран за локален администратор

Од левата страна се достапни менијата Постапки и Корисници. Приказот на менито
Корисници опфаќа детални информации за корисниците кои се внесени и тоа:






Корисничко име
Име и презиме
E-mail адреса
Улога
Активен

За додавање на нов корисник во системот се користи копчето “Нов корисник” кое се наоѓа
на почетниот екран од менито Корисници. Со клик на ова копче се прикажува форма за
додавање на нов корисник.
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Слика 5. Додавање на нов корисник

Во формата се внесуваат задолжителните податоци и по клик на копчето “Зачувај”
корисникот се зачувува и се прикажува на почетната страна со постоечките, веќе внесени
корисници. За откажување и не зачувување на внесените податоци се користи копчето
“Откажи”.

2.1. Промена на постоечки корисник
За секој внесен корисник овозможена е промена на неговите податоци со клик на копчето
. Со клик на ова копче се прикажува следнава форма.
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Слика 6. Промена на постоечки корисник

Промената е овозможена за сите внесени податоци, освен за корисничкото име на
корисникот. Откако ќе се направи промена на одредени информации за зачувување на
истите се користи копчето “Зачувај”, во спротивно за откажување и не зачувување на
променетите податоци се користи копчето “Откажи”.
Напомена: Овозможена е промена на e-mail адресата на која што корисникот ќе добива
нотификации. Во формата за најава на системот секогаш се внесува корисничкото име
и тоа е непроменливо.
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3. Мени Постапки
Менито Постапки е едно од главните менија во системот. При најава првично имаме
преглед на ова мени.
Преку ова мени имаме преглед на следниве постапки:




















Детален урбанистички план (ДУП)
Генерален урбанистички план (ГУП)
Урбанистички план за село (УПС)
Урбанистички план вон населено место (УПВНМ)
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД)
Државно урбанистичка планска документација (ДУПД)
Урбанистичка планска документација за туристички развојни зони (ТРЗ)
Урбанистичка планска документација за автокамп (АК)
Проект за инфраструктура (ПИ)
Урбанистичка планска документација за Регулациски план (РП)
Архитектонско-урбанистички проект (АУП)
Општ акт (ОА)
Градби од посебен интерес (ГПИ)
Процес за техничка исправка (ТИ)
Постапка за извод од просторен план (ИПП)
Планска програма (ПП)
Услови за планирање (УП)
Пренамена на земјиште (ПЗ)
Податоци, информации и мислења (ПИМ)

Со клик на една од картичките со типови на постапки добивате приказ на сите започнати
постапки за соодветниот избран тип на постапка. Притоа за поголема прегледност се
овозможени филтри за пребарување на постапки. Делот за филтрирање се прикажува со
клик на копчето “Пребарај”. Притоа филтрирањето може да биде според:





Наслов
Состојба
Надлежен орган
Статус

Слика 7. Филтри за пребарување на постапки
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Откако ќе се внесат посакуваните податоци во формата за филтрирање по клик на копчето
“Пребарај” се прикажуваат оние постапки кои соодветствуваат на внесените податоци во
полињата за филтрирање. За откажување и пребришување на веќе внесените податоци во
филтрите се користи копчето “Исчисти”.

Министерство за транспорт и врски – Република Македонија

4. Започнување на нова постапка
Процесот за нова постапка започнува со клик на копчето “Додади постапка” до кое што
може да пристапите преку главното мени Постапки. Дадена постапка може да биде
отпочната од страна на Одговорно лице од општина или од страна на Одговорно лице од
Министерството за транспорт и врски, согласно типот на постапка која се започнува.
Дополнително постапки може да се иницираат и од страна на физички и правни лица,
планери и надворешни институции преку пристапување до јавниот сајт https://www.eurbanizam.mk/najava.nspx . Во продолжение ќе биде објаснета процедурата за донесување
на постапка за ДУП. Сите останати постапки се извршуваат на ист начин, при што се обрнува
внимание на моменталната состојба во која што се наоѓа постапката како би се дошло до
знаење кој корисник треба да се најави за да ја проследи понатака.

4.1 Постапка за Услови за планирање
Секоја постапка за донесување на некој урбанистички план започнува со иницирање на
постапка за Услови за планирање. Откако корисникот ќе биде најавен во системот како
Одговорно лице од општина, првично му се прикажуваат креираните постапки за ДУП. За
започнување на друг тип на постапка треба најпрво да се кликне на соодветната картичка
означена со називот на постапката која се започнува. За отпочнување на постапка за Услови
за планирање, треба да се кликне на кратенката УП, а потоа со клик на копчето “Додади
постапка за УП” се прикажува екран како на Слика 8.

Слика 8. Форма за нова постапка за услови за планирање

Откако ќе се внесат потребните податоци во формата со клик на копчето “Зачувај” се
прикажува нов екран преку кој се превземаат акциите за продолжување на процедурата за
постапката.
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Слика 9. Детали за постапка

Едниот дел на екранот е првично поделен на три картички:


Општи информации

Во оваа картичка се прикажани деталите за постапката кои се внесуваат при додавањето на
нова постапка. Дополнително во зависност од улогата на најавениот корисник креираната
комисија и дел од деталните информации за постапката може да претрпуваат измени со
клик на иконата
копчето “Зачувај”.


. По направените промени, за зачувување треба да се кликне на

Историја на движење

Во оваа картичка е прикажана историјата на движење на постапката во текот на целиот
процес. Во приказот се дадени датумот на проследување на акцијата, почетната и крајната
состојба во кое се наоѓа постапката како и коментарот кој што е оставен при проследување
на соодветната акција.
Преку оваа картичка локалниот администратор од надлежниот орган, има можност да го
врати предметот во некој од веќе изминатите чекори. За враќање на предметот се избира
крајната состојба во која што треба да се врати истиот и се кликнува на стрелката која што
се наоѓа на десната страна при што се прикажува следниов дијалог прозорец.
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Слика 10. Враќање на постапка

Во формата задолжително се внесува коментар и со клик на копчето “Врати постапка”,
предметот се враќа во избраната состојба. За откажување се користи копчето “Откажи”.
Постојат одредени чекори во кои што постапката не може да биде вратена, при што во
долниот дел од формата за враќање на постапка се испишува порака за валидација.


Историја на промени

Во оваа картичка е прикажана историјата на промените кои се направени во текот на
целиот процес. Во приказот се дадени податоците за тоа кога е направена промената и од
кој корисник, детални информации за постапката, како и состојбата во која е направена
промената.


Релевантни постапки

Системот за е-Урбанизам овозможува поврзување на постоечки постапки, како би се
знаело за кои постапки се добиени услови за планирање и е одобрена планската програма.
Иницирањето на поврзување на две постапки се прави од страна на раководителот или
одговорното лице од надлежниот орган, а истото се одобрува од страна на подносителот
на постапката.
Процесот за поврзување на постапки започнува со клик на картичката Релевантни постапки
која што се наоѓа веднаш до картичката Историја на промени. Приказот на оваа картичка е
даден на Слика 11.
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Слика 11. Картичка Релевантни постапки

Со клик на иконата
иницира поврзување.

се прикажува дијалог прозорецот за избор на постапка со која се

Слика 12. Избор на постапка за поврзување

Во оваа форма се внесуваат бројот на постапката со која што се иницира поврзување
(означен со црвено на Слика 9), како и дополнителен коментар. Со клик на копчето
“Испрати” барањето за поврзување се испраќа до подносителот на постапката со која е
иницирано поврзување.
Подносителот со пристап до картичката Релевантни постапки може да го одобри или да го
одбие поврзувањето со клик на иконите

и

, соодветно.
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Слика 13. Иницирано поврзување на постапки

Доколку барањето за поврзување е одобрено, тогаш полето Одобрено? во формата каде
што се прикажуваат релевантните постапки се попоплнува со корисничкото име на
корисникот кој го одобрил поврзувањето. Дополнително за пристап до деталите на
поврзаната постапка, треба да се кликне на иконата
од секоја постапка, прикажано на Слика 14.

која што се наоѓа на десната страна

Слика 14. Релевантни постапки

Додека пак, во долниот дел од екранот имаме поделба на две картички прикажани на
Слика 15.
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Слика 15. Документи и дискусија



Документи

Во оваа картичка се прикажани сите попратни документи кои се прикачуваат во текот на
процесот на постапката. Во приказот се дадени податоците за името на прикачениот
документ, типот и описот на документот, датумот на прикачување и корисникот од чија
страна е прикачен. Овозможен е филтер за пребарување по истите податоци кои се дадени
за документот.
Секој документ може да се превземе локално со клик на копчето
десната страна на описот на прикачениот документ.

кое се наоѓа од

Постапката за прикачување на документ започнува со клик на копчето “Choose File” кое се
наоѓа најдолу под приказот на веќе прикачени документи. Откако ќе се избере документ за
прикачување, тој се прикажува во делот Прикачи документи кој се наоѓа веднаш под делот
Документи.

Слика 16. Прикачи документи

Во овој дел се прикажуваат податоци за името на документот, акции кои може да се
превземат и дополнителни информации. Со клик на копчето
се прикажува дијалог
прозорец со информации за прикачениот документ како на Слика 17.
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Слика 17. Информации за документот

За да го избришете прикачениот документ треба да кликнете на копчето
со што ќе ви
се прикаже дијалог прозорец за потврда. Доколку сте сигурни треба да кликнете на копчето
“Продолжи” во спротивно за откажување се користи копчето “Откажи”.
Со клик на копчето

се прикажува дијалог прозорец како на Слика 18.

Слика 18. Тип на документ

Од опаднувачката листа се избира типот на документот кој се прикачува и опционално се
внесува опис.
Со селектирање на полето “Заклучи документ” документот се прикачува во системот, се
трга од делот “Прикачи документи” и се прикажува во делот “Документи за барањето” каде
што е достапен за превземање на сите корисници вклучени во таа постапка.
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Доколку полето “Заклучи документ” не Ви е селектирано, предметот не се префрла во
документи за барањето и не е видлив за останатите корисници. За зачувување на внесените
податоци се користи копчето “Зачувај”, а соодветно за откажување и не зачувување се
користи копчето “Откажи”.


Дискусија

Во оваа картичка е овозможена дискусија помеѓу корисниците кои се вклучени во
постапката.

Слика 19. Картичка Дискусија

Во полето за коментари најавениот корисник може да остави коментар со тоа што откако
ќе кликне на копчето “Коментирај” коментарот се прикажува во долниот дел. Се додека не
се внесе нов коментар постои можност за изменување или бришење на последниот
оставен коментар, со клик на копчињата “Промени” и “Избриши”, соодветно.
Долж целата десна страна е прикажан делот за акции. Тука се прикажуваат акциите од
постапката кои моментално може да се превземат од страна на најавениот корисник, а
опционално е прикажан и дел за помош каде што се испишани дополнителни информации
за превземање на акцијата, доколку има потреба од тоа.
Дополнително прикачени се и процесните дијаграми за секоја постапка соодветно и може
да се превземат локално.
Постапката започнува од страна на одговорно лице со клик на акцијата Започни процес за
решение за Услови за планирање. Откако ќе биде превземена акцијата во делот за акции
се испишува дека нема дозволени акции за превземање од страна на најавениот корисник
и дополнително во делот за детали на постапката се испишува моменталниот статус во кој
што се наоѓа истата прикажано со црвена боја на Слика 20.
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Слика 20. Моментален статус на предмет

Постапката продолжува со најава на подносителот, при што се превзема акцијата Проследи
го барањето до агенција за планирање на просторот за преглед на документи. По клик
на називот на акцијата се прикажува дијалог прозорец како на Слика 21.

Слика 21. Внесување на коментар и проследување акција

Опционално се внесува коментар и за проследување на акцијата се користи копчето
“Продолжи”, во спротивно за откажување се користи копчето “Откажи”. Во моментот кога
ќе се кликне копчето “Продолжи”, системот бара од корисникот дигитален сертификат.
Со самото превземање на акцијата моменталниот статус во кој се наоѓа постапката се
менува во Кај агенција за планирање на просторот ( преглед на документи ) што
индицира дека за продолжување на процесот следната акција треба да се превземе од
страна на одговорното лице од Агенцијата за планирање на просторот.
По успешната најава на одговорното лице од Агенцијата за планирање на простор, во делот
за акции се прикажани акциите кои што може да се превземат (Слика 22).
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Слика 22. Овозможени акции

Дополнително во делот за помош се испишани задолжителните документи кои треба да се
прикачат за секоја акција како и законските рокови за проследување на предметот.
Постапката за прикачување на документ е објаснета во 4.1 Постапка за Услови за
планирање во делот Документи.
Постапката може да продолжи во Општина за добивање на информација дали планот
влегува во плански опфат, или пак доколку информацијата е веќе обезбедена, со
прикачување на препорачаните документи, постапката може да се проследи до
Министерство за животна средина и просторно планирање.
Дополнително е овозможена акција за проследување на предметот до барател поради
некомплетни документи и нивно дополнување. Согласно со тоа до кого е проследена
постапката, се менува и моменталниот статус на предметот во делот за детали.
Да претпоставиме дека предметот е проследен до општината за информација. Следниот
корисник којшто треба да се најави во системот за да ја проследи следната акција е
одговорното лице од општината. Откако ќе биде прикачена информацијата од општината
се проследнува предметот до Агенција за планирање на просторот, каде што по
изготвувањето на елаборатот и негово прикачување во системот, предметот се проследува
до Министерството за животна средина и просторно планирање.
По успешната најава на одговорното лице од Министерството за животна средина и
просторно планирање, акцијата која што може да се превземе е Проследи го барањето до
барател со прикачување на Решение за услови за планирање или пак Решение за
одбивање.
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Со превземањето на оваа акција, постапката за донесување на Решение за услови за
планирање е завршена, со испраќање на нотификација до подносителот и промена на
статусот на предметот во Кај барател (завршена постапка).

4.2 Постапка за Планска програма
Откако ќе бидат обезбедени условите за планирање, следно во системот се отпочнува
постапка за Планска програма.
Со клик на копчето “Додади постапка за ПП” се прикажува нов екран со форма за
дефинирање на нова постапка како на Слика 23.

Слика 23. Нова постапка за Планска програма

Во формата се внесуваат задолжителните податоци:





Наслов
Архивски број
Годишна програма
Планер (се избира од опаднувачка листа на веќе внесени планерски друштва)

Во делот за комисија автоматски е дефинирана комисијата за урбанизам, креирана преку
менито Комисија, опишано во секцијата 5. Мени Комисија.
Со клик на копчето “Зачувај” се прикажува екран со детали за предметот и акција за
Започнување на процес за планска програма. Откако постапката ќе биде започната,
предметот е во општина каде што дозволените акции се прикажани на Слика 24.
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Слика 24. Дозволени акции

Предметот може да се проследи до планер за изработка на планска програма или пак да
се испрати до комисија за урбанизам за прикачување на предлог за одобрување или
неприфаќање на планска програма.
Доколку предметот е испратен кај планер, по изработката на планската програма и
нејзиното прикачување во системот, предметот се проследува кај комисијата за урбанизам.
Комисијата има можност да побара согласност од Министерството за одбрана. Откако
согласноста ќе биде прикачена од страна на одговорното лице од Министерството за
одбрана, предметот се проследува до комисијата па потоа до Градоначалникот кој што
прикачува Решение за одобрување на планска програма или во негативен случај,
Известување за неприфаќање.
Акцијата која што ја превзема Градоначалникот го проследува предметот до комисијата за
урбанизам која што прикачува Заверка на планска програма и со тоа ја завршува постапката
за одобрување на планска програма, при што подносителот добива нотификација.

4.3 Постапка за донесување на ДУП
Откако ќе бидат завршени постапките за услови за планирање и одобрување на планска
програма, следен чекор е отпочнување на постапка за донесување на ДУП.
За започнување на друг тип на постапка треба најпрво да се кликне на соодветната картичка
означена со називот на постапката која се започнува. Со клик на копчето “Додади постапка
за ДУП” се прикажува нов екран како на Слика 25.
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Слика 25. Нова постапка за ДУП

Во формата се внесуваат задолжителните податоци:






Наслов
Архивски број
Годишна програма
Планер (се избира од опаднувачка листа на веќе внесени планерски друштва)
Ревизиска куќа (се избира од опаднувачка листа на веќе внесени ревизиски куќи)

Во делот за комисија автоматски е дефинирана комисијата за урбанизам, креирана преку
менито Комисија, опишано во секцијата 5. Мени Комисија.
Со клик на копчето “Зачувај” се прикажува екран со детали за предметот и акција за
Започнување на процес за донесување на ДУП.
Следна акција која што ја превзема одговорното лице од опшината е испраќање на
предметот до планер за прибирање на податоци и информации од надворешни институции
и општини или доколку веќе ги има обезбедено истите преку посебната постапка
Податоци, информации и мислења (ПИМ) системот му дава можност да ги прикачи истите
и да го проследи предметот до комисијата за урбанизам.
Во следниот чекор од процесот во системот се најавува планерот каде што за да ја превземе
дадената акција треба да избере институции за мислење. Тоа се прави преку картичката
Мислење од Општини/институции која се наоѓа до картичката Историја на промени и е
прикажана на Слика 26.
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Слика 26. Картичка Мислења од општини/институции

Со клик на

се прикажува следниот дијалог прозорец.

Слика 27. Избор на институција за мислење

По направениот избор на институција од опаднувачката листа, треба да се кликне на
копчето “Избери” со што се затвара дијалог прозорецот и по прикачувањето на
задолжителните документи и превземањето на овозможената акција, постапката се
проследува до избраната институција за мислење.
Дополнително во картичката Мислење од Општини/институции е овозможен филтер за
пребарување на веќе избраните институции по датумот на испраќање.
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Откако ќе биде проследена постапката до надворешни институции/општини за мислење,
секоја од нив треба да се најави во системот и да го прикачи своето мислење и да ја
проследи постапката до планер, кој воедно е и следниот корисник кој треба да се најави во
системот. Откако ќе изработи Предлог План, го прикачува во системот и ја проследува
постапката до комисија за урбанизам за тие да дадат свое мислење врз основа на Предлог
Планот.
Откако одговорното лице од комисијата ќе се најави во системот, има опции да ја врати
предлог планската програма повторно на планер за корекција или пак да ја проследи
постапката до одговорно лице во општина, со превземање на соодветната акција.
При најава на одговорното лице од општина акцијата која што може да ја превземе е
оневозможена, поради тоа што најпрво треба да се креира комисија за извештај.
Комисијата за извештај се креира во делот Комисија за извештај, кој се прикажува со клик
на иконата
. Откако ќе се внесат членовите на комисијата за извештај со клик на копчето
“Зачувај комисија за извештај”, комисијата за извештај се зачувува. За да се овозможи
акцијата дополнително треба да се изберат институциите и општините до кои ќе бидат
испратени покани за Јавна презентација и јавна анкета. Откако ќе се прикачат потребните
документи, акцијата може да се превземе и постапката да се испрати кај одговорното лице
од комисијата за извештај.

Слика 28. Формирање на комисија за извештај

По успешната најава на одговорното лице од комисијата за извештај, со прикачувањето на
Извештај од јавна презентација и јавна анкета како препорачани документи, може да се
превземе акцијата Проследи го барањето до планер за изработка на конечен предлог
план.
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Откако планерот ќе го изготви конечниот предлог план, тој се најавува во системот го
прикачува истиот и ја проследува постапката до комисијата за урбанизам. Следно,
одговорното лице од комисијата за урбанизам се најавува во системот за да ја проследи
постапката до одговорно лице од општината кое што пак по најавата во системот, треба да
избере надворешни институции и општини до кои што ќе ја испрати постапката за мислење.
Изборот на надворешните институции е согласно постапката опишана погоре во текстот.
Откако сите избрани институции ќе дадат свое мислење, постапката продолжува од кај
одговорното лице од општината кое има опции да избере една од четирите акции:





Проследи го барањето до институција за стручна ревизија
Проследи го барањето до планер за корекција на конечен предлог план
Проследи го барањето до комисија за корекција на конечен предлог план
Проследи го барањето за започнување на нова јавна презентација

Врз основа на мислењата дадени од страна на надворешните институции, одговорното
лице од општината одлучува дали треба да се направат мали измени на конечниот предлог
план при што ја превзема акцијата Проследи го барањето до планер за корекција на
конечен предлог план или пак крупни измени при што ја превзема акцијата Проследи го
барањето за започнување на нова јавна презентација или Проследи го барањето до
комисија за корекција на конечен предлог план. Доколку на конечниот предлог план не се
потребни дополнителни корекции, постапката се проследува до институција за стручна
ревизија.
Одговорното лице од институцијата за стручна ревизија во системот прикачува Извештај од
стручна ревизија како препорачан документ и ја проследува постапката до одговорно лице
од општина. Одговорното лице од општина пак, повторно има можност да ја врати
постапката на корекција кај планер, при мали измени или пак на нова јавна презентација
или кај комисија за корекција, при крупни измени во конечниот предлог план. Доколку веќе
се одржани две јавни презентации тогаш постапката може да се врати кај комисија за
повторно гласање и давање на мислење. Доколку на конечниот предлог план не се
потребни дополнителни корекции, постапката се проследува од одговорно лице во
Министерството за транспорт и врски.
Откако ќе се превземе оваа акција, кај корисникот од Министерство за транспорт и врски,
најавен на системот се овозможени две акции кои може да се превземат. При било какви
недостатоци постапката се проследува назад до одговорно лице од општината, а во
спротивно постапката се проследува до одговорното лице со согласност. Во двете
сценарија се прикачуваат препорачаните документи па потоа се превземаат акциите.
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Доколку се превземе акцијата постапката да се проследи до одговорно лице со согласност,
тогаш таму е овозможена акција за проследување на предметот до комисијата за
урбанизам, која пак го проследува предметот до Градоначалник.
Акцијата која што може да ја превземе Градоначалникот е Проследи го барањето до
одговорно лице/секретар на Совет за одлука од Совет. Откако ќе се превземе оваа
акција, кај одговорното лице се овозможени акциите како на Слика 29.

Слика 29. Дозволени акции

Постои опција да се испрати предметот до Министерство за транспорт и врски за промена
на нивната одлука или пак во позитивно сценарио кај Катастар за преклопување на
подлоги. Oдговорното лице од Агенцијата за Катастар и недвижности ја превзема
дозволената акција и со тоа го проследува предметот до одговорното лице со известување
за преклопување на подлоги.
Последната акција која што се превзема во системот е од страна на одговорното лице со
што се завршува целокупната постапка и статусот на предметот се менува во Кај одговорно
лице (завршена постапка).
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5. Мени Комисија
Комисијата за урбанизам се креира од страна на раководителот на надлежниот орган. Со
најава на раководителот од соодветната општина или од Министерството за транспорт и
врски и со пристап до менито Комисија, се добива преглед како на Слика 30.

Слика 30. Дефинирање на комисија за урбанизам

Во формата се избираат Претседателот и членовите на комисијата. Претседателот се
избира од членовите кои се постоечки корисници во системот и се интерни корисници,
односно припаѓаат на Министерството за транспорт и врски или соодветната општина од
која што е најавен раководителот, додека пак останатите членови се бираат од сите
постоечки корисници внесени во системот.
Првично во формата се дадени две полиња за членови во комисија и едно поле за
претседател но, по потреба може да се додаваат повеќе членови со клик на иконата

.

Со клик на копчето “Зачувај”, комисијата се зачувува и се прикажува автоматски при
креирање на постапки во кои има потреба од комисија.
За промена на веќе постоечка комисија се користи иконата
, при што полињата
стануваат едитабилни и комисијата може да претрпи измена. За бришење на член од
комисијата се користи иконата

.
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6. Мени Огласи
Менито Огласи е едно од главните менија во системот е-Урбанизам. Преку ова мени
одговорните лица од општина и одговорните лица од Министерството за транспорт и врски
може да поднесуваат огласи за јавни повици.
Изгледот на ова мени е прикажан на Слика 31.

Слика 31. Мени Огласи

Тука се прикажани сите креирани огласи од страна на најавениот корисник. За истите се
прикажани нивните наслови, Датум од и Датум до.
Постапката за креирање на нов оглас започнува со клик на копчето “Нов оглас” прикажано
на Слика 31 при што се прикажува следнава форма.
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Слика 32. Форма за креирање нов оглас

Во формата се внесуваат потребните податоци за:






Наслов на огласот
Датум од
Датум до
Опис на огласот
Документ кој се прикачува со клик на копчето “Choose Files”

Откако ќе се внесат потребните податоци, со клик на копчето “Зачувај” огласот се зачувува
и се прикажува почетниот преглед со веќе постоечките огласи.
Секој постоечки оглас може да се избрише со клик на иконата
која се наоѓа на десната
страна од секој креиран оглас. Со клик на оваа икона се прикажува дијалог прозорец за
потврда како на Слика 33.

Слика 33. Бришење на оглас
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За секој креиран оглас може да се пристапи до неговите детали со клик на иконата
која
се наоѓа на десната страна од секој креиран оглас. Со клик на оваа икона го добиваме
следниов приказ.

Слика 34. Детален приказ на постоечки оглас

Првично се прикажани општите информации за креираниот оглас, а во картичката
“Коментари” се прикажани коментарите кои се оставени преку јавниот портал за
конкретниот оглас.

Слика 35. Картичка коментари

За секој корисник којшто има оставено коментар може да му се испрати одговор со клик на
иконата

при што се прикажува следнава форма.
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Слика 36. Форма за одговор на коментар

Во оваа форма има преглед на името и презимето на подносителот на коментарот, неговата
e-mail адреса, неговиот коментар, како и документите кои ги има прикачено при
поднесувањето на коментарот.
Дополнително има поле за одговор, каде што се пишува одговорот на оставениот коментар
и со клик н а копчето “Испрати”, се испраќа на наведената e-mail адреса. За откажување и
неиспраќање на одговорот се користи копчето “Откажи”.
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7. Мени Извештаи
Менито Извештаи е едно од главните менија во системот е-Урбанизам и се наоѓа на
почетната страна од лево во листата со главни менија. Преку ова мени одговорните лица
од Министерството за транспорт и врски може да генерираат извештаи за постапките кои
се во нивна надлежност.
Изгледот на ова мени е прикажан на Слика 37.

Слика 37. Мени Извештаи

Во формата за генерирање извештај треба да се избере:






Тип на постапка
Датум од
Датум до
Состојба – сите, во тек, завршени, прекинати
Надлежен орган

Со клик на копчето “Генерирај” во согласност со избраните податоци се прикажуваат
соодветните постапки, прикажано на Слика 38.

Слика 38. Генериран извештај
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Податоците
во
генерираниот
извештај
се
прикажани
одделно
според
општини/Министерство за транспорт и врски и истите може да се сортираат според:







Надлежен орган
Наслов
Тип на барање
Планер
Креирано од
Датум на креирање

Врз генерираниот извештај со клик на соодветното копче може да се превземат следниве
акции:





Copy – копирање на податоците од генерираниот извештај
CSV – превземање на извештајот во .csv формат
Excel – превземање на извештајот во .xls формат
Print – печатење на генерираниот извештај

За бришење на веќе внесените податоци во формата за извештај се користи копчето
“Исчисти”.
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8. Мени Помош
Менито Помош е едно од главните менија во системот за е-Урбанизам. По успешна најава
на системот, ова мени е видливо во долниот лев агол, означено со иконата

.

Со клик на ова мени, Ви се прикажува преглед како на Слика 39.

Слика 39. Мени Помош

Во ова мени од левата страна имате преглед на Често Поставувани Прашања, а на десната
страна се наоѓаат процесните дијаграми за сите постапки кои се имплементирани во
системот и можете да ги превземете локално на Вашиот компјутер како би го следеле
целиот тек на постапката за донесување на урбанистички план.

