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Овој Прирачник е подготвен, согласно Проектот „Дигитални општини – задоволни 
граѓани“ на организацијата Центар за одржлив развој на заедницата - Дебар, а во рамки на 
Јавниот повик за доделување на грантови „Грантова шема за доделување на мали грантови 
на локални граѓански организации од областа на реформа на јавната адинистрација“ со 
финансиска поддршка на Weber-G-02 – Институт за европска политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овој документ е изработен со финансиска поддршка од Европската 
Унија. Содржината на документот е целосна одговорност на корисникот на 
грантот и не ги одразува ставовите на Европската Унија. 
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ВОВЕД 

 
Поради брзиот технолошки развој и динамичното секојдневие на граѓаните на 

Република Северна Македонија, се наметнува потребата од скратување на времето за 
реализација на барањата кои ги имаат граѓаните, а се поврзани со услугите кои ги нудат органите 
на државната управа, другите државни органи, единиците на локалната самоуправа. Новите  
технологии  се  од  голема  помош  и  поддршка  на институциите во делот на дистрибуција на 
информациите кои ги поседуваат, како  и  во  делот  на  реализација  на  електронски  услуги  (Е-
услуги)  од  нивна надлежност,  кои  се  од  корист  за  граѓаните  и овозможуваат  да  бидат лесно 
достапни.  Поради тоа, неминовно  се  наметнува  потреба  да  се  обезбедат  повеќе  услуги 
преку  интернет,  кои  побрзо  и  со  помалку  трошоци  за  институциите  и граѓаните ќе овозможат 
да се реализира одредено барање или обврска. Овие Е-услуги кои се обезбедуваат преку 
интернет, односно веб порталите, брзо се развиваат и истите треба да се непречено достапни 
за сите граѓани. 

Сите активности во однос на дигитализацијата на услугите кои се преземаат на 
централно ниво треба соодветно треба да се пресликаат и на локално ниво, односно 
достапноста на услугите  во било каков облик (електронски или шалтерски) да биде подеднаква 
за сите граѓани, било да се на централно или на локално ниво. 

Тенденција на општините треба да биде да сите јавни  услуги,  на  едно  место,  за  сите  
граѓани, без разлика дали услугата ја дава централната или локалната власт 

Во иднина општините треба да се стремат административна канцеларија „ЕДНА ТОЧКА 
ЗА УСЛУГИ“. Оваа канцеларија овозможува граѓаните да добијат информации за нивните 
поднесени барања, информации за тоа во која фаза од реализација се наоѓа нивната услуга, како 
и за различни видови на услуги кои ги обезбедуваат надлежните органи за населението во 
Република Северна Македонија. Граѓаните можат да ги добијат бараните информации со 
физичко посетување на оваа канцеларија. 

ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 

 Иако живееме во време на голем електронски и технолошки напредок,  во најголемиот број од 
општините, сепак традиционалниот начин на испорака на услугите на шалтер, е единствениот 
кој се користи.   

Дел од општините се трудат да го следат чекорот на дигитализацијата, односно 
покажуваат иницијативи со тоа што на своите веб страници имаат поставено дел кој се однесува 
на услугите, па дури имаат и делови кои се насловени како „е-услуги“. Меѓутоа ни една од тие 
„таканаречени“ е – услуги не може да се реализира електронски. 

Остварување 
то на услугите по електронски пат за граѓаните е многу важно бидејќи го скратува 

времето на добивање на услугата, кaко и трошоците на граѓаните. Сепак најважно за граѓаните 
е да добијат точна информација за тоа каде, како и на кој начин можат да ја добијат услугата 
која им е овозможена со позитивното законодавство, без разлика дали услугата ќе ја добијат на 
шалтер или електронски. 

Со оглед дека процесот на дигитализација на услугите во моментов е во фаза на 
зародиш, пред целосната дигитализација на услугите, општините најпрвин треба да посветат 
внимание на информирање на граѓаните за можните начини на остварување на услугите кои се 
во нивна надлежност, како и информирање на граѓаните за веќе постоечките електронски 
услуги. 

Всушност суштината и целта на функционирањето на општините е да бидат „во служба“ 
на граѓаните, да  се  транспарентни  во  своето  работење. 
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Користејќи ја транспарентноста  општината треба да обезбедува  поголема одговорност 
на локалните функционери во донесувањето на одлуки, зголемување на  ефикасноста  во  
процесот  на  донесување  одлуки,  што  ќе  придонесе  кон зајакнување  на  односот  меѓу  
граѓаните  и  општините,  како  и  градењето  доверба.  

Општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат 
право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се 
исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. 

Во членот 22 од истиот закон, се утврдени надлежностите на општините, и тоа1: 
1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање  -  
2. Заштита на животната средина и природата   
3. Локален економски развој -  планирање на локалниот економски развој;  
4. Комунални дејности -  
5. Култура -   
6. Спорт и рекреација -   
7. Социјална заштита и заштита на децата -  
8. Образование -   
9. Здравствена заштита -   
11. Противпожарна заштита  

Општините  се  одговорни за  давање на сите основни  информации за голем број на 
услуги што  им  ги обезбедуваат  на  граѓаните  и  правните  лица,  на  начин  и  под  услови  
уредени  со статутот  на  општината.   

За да реализира одредена услуга, граѓанинот најпрвин треба да е свесен за постоење на 
таа услуга, односно да знае дека општината испорачува одредена услуга која нему му е потребна. 

Информацијата за таа услуга граѓанинот треба да ја добие или преку веб страната, каде делот кој 
се однесува на информации и услуги за граѓаните треба да биде видлив, или пак информацијата 
ќе ја добие од општинската администрација, во непосреден контакт со надлежниот службеник 
или преку телефон. 

 
Доколку одговорите на овие прашања се позитивни, во тој случај општината обезбедува 

високо ниво на квалитет на услуги, а граѓаните своето право можат да го остварат или  да  
извршат  обврска  со  помалку  потрошено  време  и трошоци. 

При имплементација на процесот на дигитализација и запознавање на граѓаните со 
новите можности за реализација на услугите, од особено значење се веб порталите на 
единиците на локалната самоуправа. Тие треба да претставуваат главен извор на информирање 
на граѓаните за нивните можности, права и обврски. Тие треба да ги нудат сите податоци и 
информации за начинот на кој еден граѓанин може да го оствари своето право, односно да 
добие одредена услуга од општината, независно дали станува збор за е-услуга или услуга која 
се испорачува на шалтер. 

Објавување  голем  број  на информации, податоци, документи со релативно мали 
трошоци. На веб-страниците на  општините  треба  да  се  објавуваат  информациите  за  
услугите  коишто  можат  да  ги реализираат граѓаните, како и за начинот и времето за 
обезбедување на услугата, контакт на одговорното лице во соодветната организациска 
единица. Информациите за јавните и административните услуги, документите потребни за 
определена  административна  услуга  и  процедура,  вклучувајќи  ги  трошоците  и начините  
на  поднесување  приговор,  треба  да  бидат  достапни  за  корисниците  на услугите.  
Општините треба да објавуваат целосни информации, со кои ќе дадат упатства за услугите кои 
ги обезбедуваат кон корисниците на услугите.  

Остварување на услугата за следење на договорите за отуѓување на градежното земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија, граѓаните можат да го направат со едноставно 

                                                             
1 Надлежностите на општините се земени од Службенит дневник на РСМ каде целосно се обработени 
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регистрирање на наведената страница, доколку имаат активна мејл адреса, со креирање на 
корисничко име, односно регистрација. 
 

*На порталот за електронски услуги, не беше пронајдена оваа услуга, ниту пак е даден линк 
кон веб страницата. 

Доколку се пребара оваа услуга на Националниот портал за е-услуги, односно доколку 
се пребара терминот „урбанистички план“, се пронаоѓаат следниве електронски услуги кои 
водат кон https://www.e-urbanizam.mk/: 

- Заверка на архитектонско-урбанистички проект за градби од прва категорија 
(Министерство за транспорт и врски), 

- Одобрување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна 
зона (Министерство за транспорт и врски), 

- Одобрување на урбанистичко-планска документација за автокамп 
(Министерство за транспорт и врски), 

- Решение за услови за планирање на просторот (Министерство за животна 
средина и просторно планирање) и 

- Одобрување на проектот за инфраструктура за линиски инфраструктурни објекти 
од прва категорија (Министерство за транспорт и врски). 

За остварување и на оваа услуга, Националниот портал ве пренасочува на https://www.e-
urbanizam.mk/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-urbanizam.mk/
https://www.e-urbanizam.mk/
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 Постојна состојба во општините Дебар, Центар Жупа, Македонска 

Каменица и Крива Паланка 
Анализата на веб страниците на општина Дебар, општина Центар Жупа, општина 

Македонска Каменица и општина Крива Паланка покажува  дека  пристапот  кон  основните 
информации  за  услугите  што  ги  обезбедуваат наведените општини  на  своите  веб  страници  
на граѓаните  не  е  јасен,  информациите  не  се  лесно  достапни,  навигацијата  низ  веб 
порталите е отежната (не е user friendly) или пак има отсуство од информации за услугите на веб 
порталите. Исто така, може да се заклучи дека сите општини не обезбедуваат исти информации 
за услугите што ги нудат, информациите за услугите не се лесно  достапни  и  не  е  овозможен  
ист  третман  на  пристап  и  достапност  за  секој граѓанин  од  различна ЕЛС, а особено е отежнато 
реализирањето на услугите за граѓаните со посебни потреби.   

Општина ДЕБАР 
Веб страница на општина Дебар, http://dibra.gov.mk/newmk/, нуди повеќе информации од 
интерес за граѓаните, но нема регистар на услуги и не нуди можност за електронско 
реализирање на услугите 

 

При прв пристап до истата се појавуваат систематизирани информации поделени во 
неколку делови: Финансии, Урбанизам, Одделение за инспекциски надзор, Образование, 
Даноци и Пријави проблеми. Од аспект на обезбедување на услуги за граѓаните на страницата 
можат да се најдат следните информации: 

 

http://dibra.gov.mk/newmk/
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Делот Урбанизам содржи четири секции: Одобрение, Легализација, Урбанистички 
планови и Сообраќај:  

● Одобрение – опишана е постапката и наведени се сите потребни документи за издавање 
на одобрение за градба, но не и можноста за реализирање на услугата по електронски 
пат.  

● Легализација - опишана е постапката и наведени се сите потребни документи согласно 
Законот за диво градби (легализација), но не и можноста за реализирање на услугата по 
електронски пат.  

● Урбанистички планови – увид во деталниот урбанистички план  
● Сообраќај – нема информации 

Образование е делот кој би требало да ни даде информации за Градинките, Основните 
училишта/Основно образование, Средното училиште/Гимназија и Културни и спортски 
манифестации. Но, информациите се не потполни: 

● Во делот градинка даден е историјат за градинката само на албански јазик, 
● Во делот основно образование даден е историјат на училиштето со контакт, 
● Во делот гимназија даден е историјат на училиштето со контакт, 

Во делот Културни и спортски манифестации, нема информации. 

Даноци 

● Данок на имот – наведени се информации за обврските за данокот на имот, но не и 
електронска услуга 

● Данок на промет на недвижности – наведени се информации за обврските за данокот 
на промет на недвижности, но не и електронска услуга 

● Комунална такса од фирми – наведени се информации за комуналните такси, но не и 
електронска услуга 

Пријави проблеми  

Пријави проблем се всушност два дела: формулари и формата за пријавување на проблем. 

Во Формулари е поставен урнек во word од Барање до одделението за инспекциски надзор 
за увид на лице место. Никаде не е наведено дали може да се прати по е-маил, односно да се 
поднесе електронски. На барањето е наведено дека е потребно да се достави и потврда за 
платени административни такси во вредност од 50,00 денари. Други информации нема. 

Во Пријави проблем е дадена електронска форма за пријавување проблем во општината. 
Исто така на страницата постојат и линкови кон информациските системи кои нудат електронски 
услуги за градежна дозвола, градежно земјиште и е-урбанизам, како и кон електронскиот 
систем на БЈН за јавни набавки. 

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ И НАОДИ 

На различни места и не систематизирани, може да се најдат и следниве информации: 

● Листа на спортски објекти, како и листа на хуманитарни и невладини организации во 
општината. Во делот локални заедници, постојат табели кои се дадени само на албански 
јазик. 

● Службен гласник на општината, 
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● Листа на надлежности на општината, членови на советот, информации за 
градоначалникот, но не и администрацијата (освен органограм), туристички атракции во 
Дебар (дел само на албански), информации и соопштенија кои не се систематизирани и 
се тешки за пристап до граѓаните  

● Во однос на информации од јавен карактер, наведено е овластеното лице за 
остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, но 
образецот за Барање и Жалба не можат да се симнат од самата веб страница. На самата 
веб страница на општина Дебар може да се види дека поголемиот дел од информациите 
кои се наоѓаат се податоци кои произлегуваат од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, член 10, што е обврска на секој имател на информации. 

● Иако постои дел кој води кон важни телефонски броеви, нема информации за ниеден 
телефонски број. Исто така, освен општиот контакт на општината, нема друг телефонски 
контакт и е-маил адреса од вработените кои се надлежни за одредени задачи/услуги 
каде што граѓаните ќе може да прашаат и да добијат информации. 

● На веб страницата воопшто не се нудат информации за услугите кои општината е должна 
да ги обезбедува за граѓаните, а не постои ниту линк кон порталот за електронски услуги 
кои се нудат на централно ниво.  

Општина ЦЕНТАР ЖУПА 
Веб страницата на општина Центар Жупа е https://merkezjupa.gov.mk/?lang=mk. Со 

пристапот до неа, се добива впечаток дека информациите, сервисите, услугите за граѓаните на 
се наоѓаат во менито/таб СЕРВИСИ ЗА ГРАЃАНИТЕ. Во него има неколку подменија: 
Известувања, Извештаи, Буџет, Административни такси, Урбанизам и планирање, Информации 
и Одлуки, но ни еден од наведените подменија н нуди никакви информации ниту пак услуги 
кои би биле од корист за граѓаните, освен делот кој се однесува на висината на 
административните такс 

 
Административни такси, - излистани се административните такси и сумата која се 

наплаќа: 
- Барање за одобрение за градење (2000,00денари),  
- Барање за извод од план (550,00денари),  
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- Барање за уверение и потврда (300,00денари),  
- Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РСМ (1500,00денари) и  
- Барање за списи и дејствија (300 денари). 

 
Во делот Информации има неколку видови на информации, кои најчесто се линк кон 

табот НОВОСТИ. Овде има информации како најави за седница на советот на општината, 
известување за време и место на тестирање на кандидатите за попишувачи и инструктори, 
конкурси и сл. 

За граѓаните е дадена можност  да пријават проблем, со електронсо пополнување на 
генериран формулар. 
ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ И НАОДИ 

● На web страницата може да се најдат и информации од јавен карактер на општина 
Центар Жупа2, каде е наведено лицето од општината кое ќе посредува и ќе укажува 
помош при остварување на правото до пристап до информациите од јавен карактер, 
Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер и Образец за жалба. 
Исто така утврдена е и листа на информации од јавен карактер достапни до барателите, 
но линкови/документи од нив нема.  

● Податоци кои можат да се најдат на страницата на општината, а кои можат да им бидат 
од корист на граѓаните се и прописите кои ги донесува Советот на општина Центар Жупа 
и актите на Градоначалникот, систематизацијата и др. програми и акти, листа на 
советници во општината, дел за интегритет и антикорупција и лица за внатрешно 
пријавување. 

● Објавени се телефонските броеви и/или е-маил адресите на Одделението за финансии 
и Одделението за урбанизам, на градоначалникот и советот, ЈП и училиштата. 

● Општината на веб страницата го објавува и Службениот гласник 
● На веб страницата може да се види дека иако е направен обид со издвојување на 

посебен таб за СЕРВИСИ ЗА ГРАЃАНИТЕ, да се систематизираат услугите и соопштенијата 
само за нив, сепак тоа не е постигнато. Поголемиот дел од информациите кои се наоѓаат 
на веб страницата се податоци кои произлегуваат од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, член 10, што е обврска на секој имател на информации. 

● На веб страницата воопшто не се нудат информации за услугите кои општината е должна 
да ги обезбедува за граѓаните, а не постои ниту линк кон порталот за електронски услуги 
кои се нудат на централно ниво. Единствено што можат да се најдат услугите за 
спроведување на јавните набавки, преку електронскиот систем за спроведување на 
јавните набавки. 

 

 

 

                                                             
2 
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Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

Веб страницата на општина Македонска Каменица е 
https://makedonskakamenica.gov.mk/. При првиот пристап не може да се види каде граѓаните 
може да се информираат за услугите кои ги дава општината. Недостасува листа на услуги кои 
ги дава општината (е-услуги и шалтерски услуги), како и информации за услугите и начин на кој 
истите можат да се добијат.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На веб Na veb страницата има поставено линкови до сајтот на ЗЕЛС, за кој погор  е се објаснети 
е-услугите а граѓаните, како и линкови кон:електронско даночно одделение, што претставува 
пример за добра е-услуга на општината. За логирање потребно е физичките лица/граѓаните да 
го внесат својот матичен број, додека правните лица својот даночен број. Лозинката за пристап 
се доставува во решението за данок за имот кое физичките и правни лица ги добиваат на 
домашна адреса. Доколку немаат лозинка, истата може да ја добијат во просториите на 
општината. За граѓаните постои и дел Пријави проблем3, кој доколку се кликне води кон форма 
за пријавување на проблеми поврзани со: 

● Улично осветлување – пријавување дефект на улично осветлување. 
● Улици, патишта и тротоари- пријавување оштетување на асфалт, бетон, камени коцки 

и бекатон; пријавување работа на патишта, улици и тротоари; објекти склони на 
рушење и пријавување објекти склони на рушење: стари куќи, потпорни ѕидови и сл. 

● Урбана опрема – пријавување оштетување на урбана опрема: клупи, корпи за 
отпадоци и детски забавни паркови.  

● Градба и дива градба- пријавување почеток на изградба на нов објект, доградба и 
надградба на постоечки објект. 

● Животна средина- пријавување непријатна миризба, загадување на амбиентален 
воздух, површински води (реки и езера); 

● Отпад- пријавување несовесно постапување со комунален, комерцијален, 
индустриски неопасен отпад, растителен отпад, отпад од пакување, отпадни масла, 

                                                             
3  http://pp.e-uslugi.mk/mk/prijavi.php  

https://makedonskakamenica.gov.mk/
http://pp.e-uslugi.mk/mk/prijavi.php
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искористени (хаварисани) возила, проблеми со собирање и транспорт на отпад од 
ЈКП, отпад во приватен имот кој предизвикува нарушување на здравјето на луѓето, 
градежен шут на регионални патишта и во природа. 

● Јавно зеленило- пријавување уништување и узурпација на јавно зеленило, зеленило 
покрај улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни 
паркиралишта, детски забавни паркови, игралишта, гробишта. 

● Гробишта- скрнавење на надгробни споменици во гробиштата. 
● Водовод и канализација- пријавување секое течење на вода било да е од водовод 

или канализација; дефект на водоводна инсталација; запушување на канализациона 
мрежа; паркирано возило над водоводна или канализациона шахтa; ако некој гради 
над водоводната или канализационата мрежа; ако некој врши ископ на подземната 
водоводна или канализациона мрежа; приклучок на водоводна или канализациона 
мрежа без присуство на овластени лица од јавното комунално претпријатие. 

● Сообраќајна Сигнализација- пријавување потреба за поставување на сообраќајна 
сигнализација на одредени локалитети согласно сообраќајните прописи; оштетување 
на постојната сообраќајна сигнализација. 

 При пријавување на проблемот може да се избере начинот на кој сака граѓанинот да 
биде известен, по е-маил или телефонски. 

Постои можност граѓаните да поднесат пријава, а можат и да направат пребарување по 
тип, датум или број на пријава. Страницата обезбедува форма за праќање порака до 
градоначалнничката, како и контакти од општината и градоначалничката.  
 

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ И НАОДИ 

На веб страницата на општина Македонска Каменица, можат да се најдат и други 
корисни информации за граѓаните: 

● Има листата на информации од јавен карактер од општина Македонска Каменица кои 
се достапни за граѓаните согласно Законот за слободен пристап до информациите од 
јавен карактер. 

● Информации за општината, како географија, историја, информации за населените места 
и сл. за самата општина, како и водич низ институциите (ЈП, училишта и сл.) 

● Иако се наведени сите вработени во Секторите и Одделенијата со име и презиме, нема 
нивна е-маил адреса или тел. број на кој граѓаните може да добијат информации во 
однос на прашањата од нивна надлежност.  

● Се објавува и Службениот гласник на општината 
● Проект за поврзување на локалните патишта – Механизам за жалби и поплаки, но за жал 

истиот не работи 

Општиот заклучок е дека не постојат јасно излистани услуги кои ги дава општината, било на 
шалтер, било како електронски. 
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Општина КРИВА ПАЛАНКА 
 

Веб страницата на општина Крива Паланка е https://www.krivapalanka.gov.mk/. За 
разлика од останатите три општини, општина Крива Паланка има убаво разработена веб страна 
од аспект на услугите, односно содржи регистар и информации за начинот на реализација на 
услугите. 

Кога ќе се отвори страницата на општината на главното мени може да се види дека има 
еден цел посебен дел кој е насловен „УСЛУГИ“. Кога ќе кликнете на „УСЛУГИ“ ќе се излистаат 
повеќе подменија и тоа: Регистар на услуги, Пријави проблем, е-одобрение за градење, е-
урбанизам, е-градежно земјиште, сите сервиси.  

 

Во делот кој се однесува на „Регистар на услуги“, се излистани повеќе услуги, и тоа: 

1. Враќање на погрешно уплатени средства, 
2. Заверка на норматив на угостителски објект, 
3. Издавање на одобрение за адаптација на објект (е-услуга www.gradezna-dozvola.mk) 
4. Издавање на одобрение за надградба на објект (е-услуга  www.gradezna-dozvola.mk) 
5. Издавање на одобрение за пренамена на објект (е-услуга www.gradezna-dozvola.mk) 
6. Издавање на одобрение за реконструкција на објект (е-услуга www.gradezna-dozvola.mk) 

7. Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност (по барање на 
граѓанин/клиент) 

8. Издавање на Решение за прекоп на јавна површина за изградба на подземна 
инфраструктура (водоводни, канализациони, електро и други подземни инсталации), 

9. Издавање на Согласност за прекоп за отстранување на дефекти на јавни површини 
(водоводни, канализациони, електро и други подземни инсталации) 

https://www.krivapalanka.gov.mk/
http://www.gradezna-dozvola.mk/
https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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10. Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола, 
11. Издавање на Извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници, 
12. Издавање на Извод од урбанистички план, 
13. Издавање на Лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници, 
14. Издавање на Лиценца и Извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници, 
15. Издавање на одобрение за градба (е-услуга www.gradezna-dozvola.mk), 
16. Издавање на Одобрение за доградба (е-услуга www.gradezna-dozvola.mk), 
17. Издавање на Одобрение за измени во тек на градење, 
18. Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент), 
19. Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на 

граѓанин/клиент), 
20. Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина) по барање на граѓанин/клиент, 
21. Издавање на Решение за користење на музика во јавен локали, 
22. Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други 

населени места со цел за изложување на предмети, приредување, изложби и забавни 
приредби за вршење на дејност, 

23. Издавање на Уверение за платени даноци и такси, 
24. Категоризација на угостителски објекти (куќи, станови, соби за издавање) 
25. Одобрение за изградба на пристапен пат, 
26. Одобрение на елаборат за заштита на животна средина, 
27. Постапка за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување, 
28. Прием и постапување по различни барања и поднесоци, 
29. Пристап до информации од јавен карактер, 
30. Продолжување на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на 

патници и 
31. Упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем. 

Овозможено е пребарување по име на услугата и Одделение кое ја дава истата. Дел од 
набројаните услуги можат да се реализираат електронски и тие се посебно означени и 
објаснети, а додека дел од услугите можат да се реализираат единствено на традиционалниот 
начин (на шалтер).  

Кога ќе се отвори било која од погоре наведените услуги (на повеќе или преземи), за секоја 
услуга ќе ги најдете следните информации: 

⮚ Вид - Име на услугата, 
⮚ Потребни документи, 
⮚ Административна такса (висината на административната такса), 
⮚ Прием на барањето (начин на кој се поднесува барањето и каде се поднесува), 
⮚ Место на реализација (кое одделение ја реализира услугата и начин на кој се реализира 

услугата), 
⮚ Рок на реализација, 
⮚ Начин на доставување на услугата / документот, 
⮚ Потребни барања (даден е образецот на барањето кој може да се испечати), 
⮚ Рок на жалба, 
⮚ Законски основ (наведени се правите акти од каде поизлегува услугата), 
⮚ Забелешка. 

- Дозвола за користење на бунарска вода или зафат од река, 
- Опис на инсталација, нејзините технички делови и директно поврзани активности, 
- Договор за преземање на различни видови на отпад, 
- Извод од тековна состојба од Централниот регистар и 
- Уплатница. 

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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Додека, на страната на општина Крива Паланка стои дека за остварување на услугата 
потребни се: 

- Барање за издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола до Општина Крива 
Паланка, Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина  – 
готов образец во Општински Центар за Услуги и  web на Општина Крива Паланка; 

- Пополнето Барање согласно Правилникот за постапката за добивање на Б – 
интегрирана еколошка дозвола  

- Уплатница. 
Затоа, препораката до министерството кое е надлежно за истата/ кое е задолжено за 

законската регулатива (во овој случај МЖСПП) е да ги дополни, образложи и убаво, јасно, 
разбирливо го објасни начинот на добивање на истата и потребната документација. 

 
 
Системот Пријави проблем овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, 

преку интернет порталот на општината, граѓаните да пријават комунален проблем како: 
● Улично осветлување - пријавување дефект на улично осветлување. 
● Улици, патишта и тротоари - пријавување  оштетување на асфалт, бетон, камени коцки и 

бекатон; пријавување работа на патишта, улици и тротоари 
● Објекти склони на рушење- пријавување објекти склони на рушење: стари куќи, потпорни 

ѕидови и сл.  
● Урбана опрема- пријавување оштетување на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и 

детски забавни паркови. 
● Градба и бесправна градба- пријавување почеток на изградба на нов објект, доградба и 

надградба на постоечки објект. 
● Животна средина- пријавување непријатна миризба, загадување на амбиентален воздух, 

површински води (реки и езера);пријавете долготрајна и честа појава на бучава од 
угостителски објекти, работа на машини и постројки. 

● Отпад - пријавување несовесно постапување со комунален, комерцијален, индустриски 
неопасен отпад, растителен отпад, отпад од пакување, отпадни масла, искористени 
(хаварисани) возила, проблеми со собирање и транспорт на отпад од ЈКП, отпад во 
приватен имот кој предизвикува нарушување на здравјето на луѓето, градежен шут на 
регионални патишта и во природа. 

● Јавно зеленило - пријавување уништување и узурпација на јавно зеленило, зеленило покрај 
улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни паркиралишта, детски 
забавни паркови, игралишта, гробишта. 
  

Страницата исто така нуди и можност за разговор во реално време, но оваа можност е само за 
во тек на работното време на општината. 

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ И НАОДИ 

На веб страницата на општина Крива Паланка, можат да се најдат и други корисни информации за 
граѓаните: 

● На веб страницата на општина Крива Паланка може да се најдат информации/одлука4 за 
процена на пазарна вредност по зони на недвижен имот, градежно изградено, неизградено 
и земјоделско земјиште во Општина Крива Паланка, како и преглед по зони5 за утврдување 
на пазарна вредност на недвижен имот-деловни објекти, простории, градежно изградено и 
неизградено земјиште со таква намена во Општина Крива Паланка. 

                                                             
4 
5 
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● Како и кај останатите општини и на веб страницата на општина Крива Паланка може да се 
најде линк до е-јавни набавки. 

● Во делот услуги не треба да се наоѓа „Пристап до информации од јавен карактер“, бидејќи 
истото не претставува посебен вид на услуга, но секако е можност за граѓаните да прочитаат 
како да дојдат до одредена информација која не е услуга. 

● Општината Крива Паланка има распоредот за приемни денови за работа со граѓани и 
одржување на состаноци во кои граѓаните и други субјекти можат да се обратат за 
консултации, информации во врска со предмети и надминување на определени состојби, а 
се поврзани со надлежностите на општината. Граѓаните покрај директната комуникација 
можат да се консултираат со надлежните службеници и преку телефон, како и по e-mail 
адреса. На веб страницата има список на лица вработени во општина Крива Паланка со 
позиција, службен е-маил и телефон. Градоначалникот и Советот на општината имаат свој 
приемен ден и време, а во случај на итност и неодложност и други оправдани причини, 
граѓаните може да остварат состанок со надлежниот службеник секој ден од понеделник до 
петок во текот на целото работно време. На веб страницата може да се најде информација 
и за работното време и времето во кое вработените во општината користат пауза. Постои и 
веб форма за Прашај го градоначалникот, каде може секој граѓанин да постави прашање 
до градоначалникот. 

● Во насока на зголемување на транспарентноста и овозможување на пристап до 
информациите за работењето на општината до сите граѓани, општина Крива Паланка издава 
Општински информатор -гласило на општина Крива Паланка. Општинскиот информатор 
излегува еднаш месечно (или по потреба) и примерокот е бесплатен. Сите информации со 
подетална содржина граѓаните може да ги најдат на веб страната на општината, а може да 
се регистрираат и за добивање на неделен билтен во електронска форма на нивната е-меил 
адреса.  

● На веб страната се објавуваат и записници од колегиум6 
● Општина Крива Паланка има и листи со други Регистри7, како 

- Регистар на закони кои се однесуваат на надлежноста на општината 
- Регистар на одобрена УПД 
- Регистар на одобрена планска и проектна програма 

● Географски Информациски Систем https://gisportal.gdi.mk/visios/KPPublic.  

Предлог за креирање на услуги согласно надлежностите на 
општините 

 

Покрај погоре наведените информациски системи и услугите кои истите ги 
испорачуваат, општините треба да овозможат граѓаните да ги добијат сите услуги кои се 
пропишани со позитивното законодавство, како и да ги обезбедат сите потребни информации 
за да ги информираат граѓаните согласно своите надлежности. Дел од услугите веќе се наоѓаат 
на националниот портал на е-услуги, но многу мал број од граѓаните на општинско ниво се 
запознаени со нивните можности. 

Оттука, согласно горенаведеното, како и земајќи ги во предвид надлежностите на 
општините утврдени со Законот за локална самоуправа и другите посебни закони, општините 
дополнително треба да ги имаат предвид и следните услуги: 

 
Согласно Законот за урбанистичко планирање општините треба да ги обезбедат и 

следните услуги: 
- Извод од архитектонско-урбанистички проект за градби од втора категорија 
- Извод од локална урбанистичко-планска документација 

                                                             
6 
7 

https://gisportal.gdi.mk/visios/KPPublic
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- Извод од урбанистички план за вон населено место 
- Извод од урбанистички план за село 
- Извод од детален урбанистички план 
- Извод од генерален урбанистички план 
- Потврда за заверка на проектот за инфраструктура за линиски инфраструктурни објекти 

од втора категорија 
- Потврда за заверка на планска програма за изработка на  локална урбанистичко-планска 

документација 
- Потврда за заверка на архитектонско-урбанистички проект за градби од втора категорија 
- Издавање одобрение за отстранување на објект; 
- Одобрување на локална урбанистичко-планска документација; 
- Добивање на одобрение за вршење на дејност и за поставување на урбана опремa; 
- Правосилна заверка на издадено одобрение за градење;   
- Отуѓување на градежно земјиште сопственост на РСМ;  
- Известување за завршен објект. 

 
Согласно Законот за градежно земјиште општините треба да ги обезбедат следните 

услуги: 
- Утврдување  на правен  статус  на  бесправно  изградени  објекти, 
- Отуѓување  на градежно земјиште во сопственост на општината,   
- Давање  под долготраен  и  краткотраен  закуп на градежно земјиште во сопственост на 

општината, 
- Давање  на  право  на  трајно  користење на градежно земјиште во сопственост на 

општината, 
- Пренесување  на  право  на  сопственост  на градежно земјиште во сопственост на 

општината, 
- Засновање  на  право  на  стварна службеност  на  градежно земјиште во сопственост на 

општината. 
 
Согласно Законот за земјоделското земјиште  

      Согласно Заштита на животната средина и Издавање на Б-интегрирана еколошка 
дозвола,  

- Решение за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина, 
- Добивање  дозвола  за  усогласување  со  оперативен  план, заедно со предлогот на 

оперативниот план. 
- Изменување на оперативниот план. 

 
Согласно Законот за водите општините треба да ја обезбедат следната услуга: 
 

- Издавање на дозвола за стекнување со водно право врз основа на издавање на дозвола 
за користење на водата и дозвола за испуштање во вода, односно дозвола за вадење 
песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела.  

Во областа, Локалниот економски развој, општините треба да ги обезбедат следните услуги: 
- Давање на дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, 
- Издавање  одобренија  за  поставување  времени  објекти,  мебел  и  урбана опрема, 
- Издавање на Потврда за усогласеност со Стратегија за локален економски развој (ЛЕР) 

на општината. 
 
Согласно Законот за угостителска општините треба да ги обезбедат следните услуги:  

- Утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска 
дејност од мал обем. 
 
Во областа Комунални дејности, согласно Законот за комунални дејности општините се 

должни на своите веб страници да наведат листа на комунални услуги, и тоа:  
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1. Услуги за задоволување на индивидуалната потрошувачка: 
- обработка и снабдување со вода за пиење, 
- обработка и испорака на технолошка вода, 
- одведување и пречистување на отпадни води, 
- превоз на патници во патниот сообраќај, 
- собирање и транспортирање на комунален отпад, 
- изградба и одржување на гробните места, 
- користење на продажно место на отворени и затворени пазари, 
- чистење на оџаци и опрема за одведување на чад, 
- отстранување на хаварисани возила, одржување на септички јами, 
- испорака на гас до мерен инструмент на корисник и 
- испорака на топлотна енергија до мерниот инструмент на корисникот. 

2. Услуги задоволување на заедничка потрошувачка: 
- одведување и испуштање на атмосферски води, 
- реконструкција  и  заштита  на  локални  патишта,  улици  и  други 

инфраструктурни објекти, 
- одржување на јавната чистота, 
- одржување и чистење и користење на паркови, зоолошки градини, парк шуми, 

рекреативни површини и зеленило, 
- одржување на сообраќајната сигнализација на улици и општински патишта, 
- јавно осветлување, 
- одржување  на  гробишта,  придружните  објекти  и  инфраструктурата  на 

гробиштата, 
- одржување на објектите на отворени и затворени пазари на големо и мало и 
- ерадикција  на  животни  скитници,  украсување  на  населени  места,  одржување 

на санитарни јазли и одржување на урбаната опрема. 
 
Согласно Закон за безбедност на сообраќајот на Закон за комуналните дејности, Закон 

за урбано зеленило), општините треба да ги обезбедат следните услуги: 
- Лиценца и изводи од лиценца за пријавените возила за вршење на авто-такси превоз на 

патници, 
- Лиценца и изводи од лиценца за пријавените возила за вршење општински линиски 

превоз на патници,  
- Дозвола за линија и регистрација на возен ред за вршење општински линиски превоз на 

патници, 
- Дозвола за посебен линиски превоз на патници,  
- Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во населени места, 
- Дозвола за поставување телефонски, телеграфски и други кабловски водови,  
- Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на 

општинските патишта во населени места,  
- Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на 

општинските патишта надвор од населени места, 
- Дозвола за поставување на заштитна ограда покрај општинскиот пат,  
- Дозвола за вонреден превоз по општински патишта,  
- Одобрение за изградба на пристапен пат до општинскиот пат 
- Решение за утврдување/измена на режим на сообраќај 
- Одобрение за времена измена на режим на сообраќај 
- Одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површна 
- Дозвола за користење на јавно прометни површини  
- Одобрение за доставување на стока  
- Потврда за катастарска парцела (опфат на урбанистички план), 
-  Утврдување  на  потребата  за  сечење,  односно  кастрење  на оштетено  дрво,  како  и  

за  дрво  за  кое  надлежната  служба  ќе  утврди  потреба  за негово  сечење,  односно  
кастрење. 
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- Потреба од наведување на листата на јавните претпријатија со контакти во општината. 
 
Согласно Законот за јавните патишта  општините треба да обезбедат согласност за 

изградба на општински пат од инвеститор: 
- Одобрение за изградба на пристапен пат. 
- Одобрение за прекумерно користење  на пат 

 
Согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти  општините треба да 

ги обезбедат следните услуги: 
-  

 
Согласно Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 217/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 163/2021), 
општините треба да ја обезбедат следната услуга: 

- Согласност за обезбедување креативни услуги од областа на културата кои се извршуваат во 
простор од единицата на локалната самоуправа. 
 
Согласно Законот за здруженија и фондации општините треба да ја обезбедат следната 

услуга: 
- Одобрение за употреба на зборови со името на општината или на градот Скопје во името на 

организацијата. 
 
Во областа Култура, на страниците на општините би требало да се најдат информации 

со следните податоци: 
- Листа на културни установи (со контакти) 
- Распоред на одржување на културни настани. 

 
Во областа  Спорт и рекреација, општините на своите веб страници треба да ги 

обезбедат следните информации: 
- Листа на спортски објекти (со контакти) 
- Распоред на спортски настани 
- Листа на спортски клубови во општината  
- Поднесување на барање за запишување во регистарот на навивачи. 

Во областа Социјална заштита и заштита на децата, согласно Законот за социјална 
заштита  општините на своите веб страници треба да ги обезбедат следните информации: 

- Листа на установи за социјална заштита (со веб страници, контакти и работно време) 
- Листа на детски градинки (со веб страници, контакти и работно време) 
- Листа на старски домови (со веб страници, контакти и време на посети) 
- Листа на граѓански здруженија во општината (со веб страници, контакти и работно 

време) 
 
Во делот на Образованието, општините на своите веб страници треба да ги обезбедат 

следните информации: 
- Листа на основни училишта (веб страници и контакти), 
- Листа на средни училишта (веб страници и контакти), 
- Листа на студентски домови (веб страница и контакти). 

 
Во областа Здравствената заштита, општините на своите веб страници треба да понудат 

информации за:  
- Листа на јавни и приватни здравствени установи (со контакти и работно време). 
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Пример за добро разработена електронска услуга 
 

Секоја електронските треба да е структурирана на ист начин и да ги содржи следните податоци: 
- назив на услугата и надлежен орган кој ја испорачува услугата; 
- услови кои треба да ги исполни подносителот на барањето на услугата; 
- потребна документација; 
- начин на плаќање/ административна такса; 
- рок на реализација на услугата; 
- важност на услугата; 
- детален опис на услугата; 
- правни акти од кои произлегува услугата (закони и подзаконски акти) и 
- одговорно лице/лица за реализација на услугата. 
 

 
ПРИМЕР: 
Потврда за право на надоместок за помош и нега од друго лице  

Право  на  надоместок  за  помош  и  нега  од  друго  лице  има  лице  со  навршени  26 
години возраст, со умерена, тешка или длабока интелектуална  попреченост,  лице со 
потешка и најтешка телесна попреченост,  потполно слепо лице, како и лице со трајни 
промени во здравствената состојба, на кое му е неопходна помош и нега од друго  лице  
заради  тоа  што  не  може  само  да  ги  врши  основните  активности  од секојдневниот  
живот  доколку  ова  право  не  може  да  го  оствари  врз  основа  на други прописи. 
 

Надлежен орган  
 Министерство за труд и социјална политика/Центар за социјална работа 
 
Услови 

Подносителот да е корисник на право на надоместок за помош и нега од друго лице 
 

Потребни документи 
Поднесување на Барање (нема пропишан образец) до Центарот  за  социјална  работа 
 

 
Начин на доставување на документите 

Барањето со документите може да се достави во Центрите за социјална работа со 
физичко присуство преку: 
- Писарница 
- Шалтер 
Барање може да се поднесе и преку Националниот портал за електронски услуги,  со 
регистрација преку системот за единствена најава.  
 

Плаќање 
За оваа услуга не е дефиниран надоместок за плаќање 
(*доколку за услугата е предвидено плаќање на административна такса истата треба да 
се наведе согласно Законот за административни такси) 
 

Рок и важност 
Потврдата се издава во рок од 10 дена од денот на поднесување на барањето. 
 

Начини на доставување на услугата: 
- Се подига лично или од полномошник 
- Се издава и електронски 
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Детален опис на услугата 
Центарот  за  социјална  работа  издава  потврда  или  уверение  за  статусот  на 
корисникот  на  социјална  заштита  согласно  со  службената  евиденција  во  рок  од 
десет дена од денот на поднесувањето на барањето. 
Министерството за труд и социјална политика може  да издаде потврда  или уверение 
од  ставот 1 на  овој  член како  електронски  документ  од  системот  за  евиденција  на  
податоци  за  социјална заштита со кој управува, потврден со електронскиот печат, 
согласно со Законот за електронски  документи,  електронска  идентификација  и  
доверливи  услуги  и Законот за електронско управување и електронски услуги. 
Потврдата  или  уверението  издадена  на  начин  определен  со  ставот  2  на  овој член 
имаат иста правна и доказна сила како нивната писмена форма.  
 

ЗАКЛУЧОЦИ 

Од анализата на четирите општини вклучени во овој проект, може да се извлечат 
следните генерални заклучоци: 

❖ Постоење на слаба информираност на граѓаните за електронските услуги што резултира 
со недоволна искористеност на постоечките електронски услуги кои ги нудат 
информациските системи (е-градба, е-градежно земјиште, е- ствари, е-даноци, е-
урбанизам); 

❖ Нееднаква информираност на граѓаните за услугите (шалтерски/електронски) и другите 
потребни податоци кои ги нудат општините; 

❖ Нееднаквост на граѓаните од различните општини во однос на информациите што ги 

добиваат и можностите кои ги нудат општините за користење на услугите; 

❖ Нееднаквост на веб страниците на општините;  
❖ Немање на Регистар на услуги; 
❖ Отсуство на електронски услуги - само некои од општините на своите веб страници  

упатуваат на информациските системи кои нудат електронски услуги.  
 

ПРЕПОРАКИ ЗА ОПШТИНИТЕ 
 

⮚ Oпштините да имаат веб страници кои ќе ги содржат сите потребни информации како за 
услугите кои се обезбедуваат на физичка локација (на шалтер), така и за електронските 
услуги. Надградувањето на веб страниците со соодветни информации и податоци во 
однос на услугите (електронски или шалтерски) дава можност за надминување на 
бирократските бариери во пристапот до информации и податоци.  
 

⮚ Креирање на поголем број на е-услуги со цел намалување на трошоците и времето 
потребно за реализирање на услугите, а зголемување на задоволството на граѓаните. Со 
целосна дигитализација на услугите, придобивки ќе имаат и двете страни, односно 
придобивките за корисниците се полесно  остварување  на  услугата,  за  покус  рок  и  со  
пониски  трошоци, а придобивките за општинската администрација се во можноста за 
испорака на повеќе услуги за повеќе корисници, побрзо, со помал обем на работа и со 
намалени трошоци. 
 

⮚ Секоја општина да се залага да создаде „Е-граѓани“, односно граѓани кои се запознаени 
со начинот и можноста за користење на е - услугите, граѓани кои знаат како да ја користат 
електронска услуга, односно поседуваат соодветна електронска писменост, граѓани кои 
во кратки рокови и самостојно, преку електронски пат ги реализираат барањата упатени 
кон државните и локалните органи и институции, односно граѓани задоволни од 
соработката со државните и локалните органи и институции.  
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⮚ Општините да понудат и да развијат соодветен и унифициран „ГРАЃАНСКИ МОДЕЛ ЗА 
УСЛУГИ“, кој ќе ги има во предвид: 
1. Потребите и очекувањата на граѓаните за услугите - кога граѓаните доаѓаат во 

општината за одредена услуга, тие ги искажуваат своите потреби и очекувања кои се базираат 
на претходните искуства со услугите и нивниот генерален став кон администрацијата (услуга 
добиена на шалтер/е-услуга), при што општината го следи задоволството на граѓаните и 
согласно тоа ги креира своите политики и постапки. 

2. Пристап до услугите - за да добијат услуга, граѓаните мора да знаат каде да ја најдат. 
Независно дали се работи за електронска или услуга испорачана на шалтер, граѓаните треба да 
добија соодветна, навремена и точна информација за видот на услугата, начинот на кој истата 
може да се добие, како и времето на испорака на услугата. 

3. Испорака на услугата - кога се испорачува одредена услуга, задоволството на 
граѓаните зависи квалитетот на испорака на услугите, односно општинската администрација 
треба да внимава на навременост на испорака на услугата; компетентност (доколку се работи за 
услуга испорачана на шалтер граѓанинот истата да може да ја реализира со едно доаѓање, а 
доколку се работи за е-услуга истата целосно да може да ја реализира по електронски пат),  
услужливост на административните службеници кои ја испорачуваат услугата, фер однос( соработка 

на општинската администрација и граѓаните) и ефективност (брза испорака, намалување на 
времето за чекање, намалување на трошоците, задоволни граѓани). 

        

⮚ На секоја веб страница потребно е во главното мени да има дел кој ќе биде насловен 
како „УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРАЃАНИТЕ“, каде граѓаните ќе можат на едно место 
и на едноставен начин, со само еден клик, да ги добијат сите потребни податоци за 
реализирање на одредена услуга, или за добивање на потребни информации. 
 

⮚ Создавање сервисно ориентирани веб страници кои ќе содржат исти информации и 
услуги за сите граѓани независно на која општина и припаѓаат. 
 

⮚ Истакнување на видливо место на надлежните лица од општинската администрација 
кои се одговори за давање на одредена услуга и нивните контакт податоци. 
 

⮚ Секоја општина на својата веб страница да има поставено Регистар со услуги (е-
услуги/шалтерски услуги). 
 

⮚ Секоја веб страна да содржи линкови кон Националниот портал за е-услуги и другите 
информациски системи за е-услуги. 

 
⮚ Стремење кон целосна дигитализација на услугите утврдени со позитивното 

законодавство. 
 

⮚ Активно вклучување на граѓаните при креирање на услугите од аспект на нивните 
потреби при користење на услугите. 
 

⮚ Во поголемите општини - формирање на ГРАЃАНСКИ ЦЕНТРИ ЗА УСЛУГИ каде граѓаните 
ќе можат да ги добијат сите потребни информации  по примерот на „ЕДНА ТОЧКА ЗА 
СИТЕ УСЛУГИ“. 

 

 

 


