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1. УВОД 

 

У дефинисању услова пословања, органи јавне управе и други органи и организације, 

који имају јавна овлашћења, значајно утичу на свеукупан пословни амбијент и једноставност 

пословања, кроз регулисање начина на који привредни субјекти извршавају своје обавезе или 

остварују своја права. Често сложени, дуготрајни и компликовани административни поступци, 

као и други административни захтеви, дефинисани на републичком, покрајинском или 

локалном нивоу, негативно утичу на пословање привредних субјеката, стварајући непотребно 

административно оптерећење односно трошкове. У Републици Србији као и у државама 

чланицама Европске уније, висина административних трошкова је идентификована као 

значајна препрека за пословање, тако да је њихово смањење један од кључних предуслова за 

унапређење пословног амбијента.  

 

Кључни корак за смањење административних трошкова је повећање ефикасности и 

транспарентности рада јавне управе и успостављање интерактивног електронског портала 

односно регистра административних поступака и осталих услова пословања. Ове активности су 

јасно предвиђене бројним стратешким документима: 

1) Стрaтегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним 

политикама за период 2015-2020. године предвиђа успостављање ажурне електронске базе 

административних захтева у форми јавног регистра административних захтева, односно 

успостављање електронске управе са фокусом на смањење трошкова, које привредни субјекти 

сносе при остваривању загарантованих права и испуњења законом прописаних обавеза;  

2) Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији предвиђа реформу у овој 

области, као услов веће делотворности, ефикасности, економичности и предвидљивости у 

одлучивању органа јавне управе о правима, обавезама и интересима странака; 

3) Стрaтегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и 

конкурентности за период од 2015. до 2020. године предвиђа успостављање јединствене, 

свеобухватне и ажурне електронске базе административних поступака у оквиру специфичног 

циља „Наставак рада на јачању система електронске управе”. 

4) Програм економских реформи за период 2017-2019 (ЕРП) предвиђа успостављање 

јединственог јавног регистра административних процедура и других услова за пословање у 

оквиру приоритетне структурне реформе „Поједностављење процедура за пословање привреде“ 

који ће обезбедити привредним субјектима и грађанима преглед свих административних 

захтева и процедура, које је потребно испунити и реализовати да би се обезбедило пружање 

одређене услуге, без обзира на ниво власти, укључујући и све трошкове у виду накнада, такси и 

сл.  

5) Национални програм за сузбијање сиве економије предвиђа успостављање јавног 

регистра процедура, за све грађане и привредне субјекте. Процедуре, односно формалности 

које би биле садржане у регистру, биле би представљене на начин који би био приступачан 

свима, а у циљу бољег разумевања самих процедура, органа који су надлежни за њихово 

спровођење и трошкова, који се односе на све учеснике у поступку. 

 

Програм Владе предвиђа повећање предвидивости пословања и транспарентно 

приказивање услова пословања у виду јавног регистра процедура и других административних 

захтева за привреду, који ће бити лако доступни и чиме ће се привредницима уштедети време и 

новац. Такође, Програм Владе прецизира обавезност правовременог евидентирања сваког 

новог, прописаног корака или трошка за привредне субјекте у јавном регистру.  
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Акционим планом за спровођење Програма Владе предвиђено је успостављање 

Јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања (у 

даљем тексту: Регистар) за 2018. годину. 

 

Успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих 

услова пословања ће се спроводити кроз три фазе, које обухватају следеће активности: 

 

I. Попис свих административних поступака и осталих услова пословања, 

консултације са представницима привредних субјеката и припрема правног оквира за 

успостављање регистра. 

Овим процесом координира Републички секретаријат за јавне политике. 

 

II. Анализа и поједностављење/оптимизација минимум 30% најучесталијих 

поступака, припрема готових предлога за измену, односно поједностављење или 

оптимизацију административних поступака и праћење спровођења препорука.  

Овим активностима ће координирати Републички секретаријат за јавне политике и 

Министарство привреде. 

 

III. Спровођење препорука за поједностављење и оптимизацију административних 

поступака и осталих услова пословања и успостављање регистра. 

Овим активностима ће координирати Републички секретаријат за јавне политике, 

Министарство привреде и Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 

 

Ово Упутство је намењено за потребе спровођења пописа свих административних 

поступака у надлежности државних органа, посебних организација, јавних агенција, јавних 

предузећа и других носилаца јавних овлашћења, који се спроводе на захтев привредних 

друштава, предузетника и других привредних субјеката. Она представља водич службеницима, 

надлежним за попис административних поступака, како би се утврдило постојеће стање у 

оквиру прве фазе и поставио основ за поједностављење и оптимизацију административних 

поступака и успостављање регистра.  

 

2. ПОЈАМ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА  

 

Административни поступак у смислу овог пројекта представља поступак решавања по 

захтеву привредног субјекта, од тренутка подношења до тренутка одлучивања, односно 

доношења акта и његовог достављања подносиоцу, а у циљу остваривања одређеног 

права или испуњења обавеза. 

 
Привредним субјектима у смислу овог пројекта се сматрају: 

• предузетници; 

 

Привредни 

субјекат 

подношење захтева 

достављање одговора 

Надлежни 

орган или 

организација 
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• привредна друштва и  

• други привредни субјекти (удружења, установе, адвокати, задруге и сл.) 

 

Административни поступак подразумева следеће кораке: 

 

1. Подношење захтева (поднеска) од стране  привредног субјекта надлежном 

органу или организацији, са потребном документацијом, информацијама, уплатом 

такси/накнада и сл.; 

2. Спровођење поступка у складу са поднетим захтевом; 

3. Издавање акта односно добијање одговора (позитивног или негативног) у 

складу са поднетим захтевом, од стране надлежног органа или организације. 

 

Административни поступак представља процес издавања лиценце, дозволе, одобрења, решења, 

уверења, ауторизације, сертификата, потврде, извода из службених евиденција, сагласности и 

осталих аката које, у складу са важећим прописима, издају надлежни органи и организације.  

 

Под административним поступком се подразумева и подношење пријаве, извештаја, података, 

извода из евиденција и сличних информација, уколико постоји обавеза  привредног субјекта да 

обавештава надлежни орган/организацију о одређеним чињеницама. У овим случајевима, 

привредни субјекат се обраћа надлежном органу/организацији, али надлежни 

орган/организација не спроводи управни поступак односно не издаје управни акт привредном 

субјекту, већ само евидентира достављене чињенице (евентуално доставља 

обавештење/потврду о пријему података).  

 

У том смислу, административни поступак треба схватити шире од управног поступка, с 

обзиром да обухвата свако обраћање привредног субјекта надлежном органу, ради 

оставаривања неког права или испуњења одређене обавезе, без обзира да ли је крајњи исход 

управни акт или не. 

 

3. ЈЕДИНСТВЕНИ ЈАВНИ РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И 

ОСТАЛИХ УСЛОВА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 

 

Јединствени јавни регистар административних поступака и осталих услова за пословање (у 

даљем тексту: Регистар) је јавно доступна електронска база свих административних поступака 

које, на захтев привредних субјеката, спроводе органи и организације јавне управе. Основни 

циљ успостављања регистра и поједностављења административних поступака, које ће му 

претходити, али и које ће се спроводити након успостављања регистра, јесте повећање 

конкурентности Републике Србије и побољшање услова за пословање, кроз смањење 

административних трошкова за пословне субјекте, као и већа предвидљивост трошкова у 

пословању привредних субјеката.  

 

Значај процеса успостављања регистра и поједностављења административних поступака, 

између осталог, огледа у следећем: 

 

• Поједностављењем и оптимизацијом административних поступака, као и побољшањем 

квалитета прописа, елиминисаће се сувишни захтеви, као и неоправдани трошкови (како 

директни у новцу, тако и индиректни у времену), који оптерећују привредне субјекте. Тиме ће 
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се и њихова спремност за спровођењем прописаних обавеза, али и ефикасност администрације, 

подићи на виши ниво. 

• Регистар ће пружити могућност да привредни субјекти, на брз и прегледан начин, дођу 

до информација о начину подношења захтева у циљу испуњавања своје законске обавезе или 

остваривања одређеног права. Њиме ће се омогућити једноставан приступ свим релевантним 

информацијама о појединачним административним поступцима, односно о томе на који начин, 

уз која документа и информације, у ком року и уз које трошкове се може добити дозвола, 

лиценца, одобрење, решење, сертификат и остала потребна акта. 

• Регистар административних поступака ће обезбедити правну сигурност привредним 

субјектима тиме што ће информације о административним поступцима у сваком тренутку бити 

у складу са важећим прописима. Све измене у вези са административним поступцима, услед 

доношења нових прописа или измена постојећих, ће благовремено бити евидентиране у 

регистру и истог тренутка, „у реалном времену”, бити доступне корисницима портала. 

• Поједностављење и оптимизација административних поступака и „online” регистар ће 

бити добра основа за успостављање потпуне електронске управе.  

• Успостављањем „online” регистра ће се обезбедити пуна транспарентност и јавност рада 

надлежних органа и организација, чиме се смањује могућност злоупотребе службеног положаја 

и корупције односно оптерећивање пословних субјеката непотребним захтевима, као и онима 

који нису у складу са важећим прописима.  

 

4. ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА  

 

4.1 Значај пописа  

 

Како би се поставила основа за поједностављење и оптимизацију административних поступака 

и успостављање регистра, први и најважнији корак, који треба предузети, јесте попис 

административних поступака које спроводе надлежни органи и организације.  

 

Прецизан, тачан и свеобухватан попис је од суштинског значаја за постизање 

дефинисаних циљева.  

 

Постоје бројни разлози за то: 

• Прецизан, тачан и свеобухватан попис представља неопходан услов за комплетну и 

квалитетну анализу и поједностављење / оптимизацију административних поступака; 

• Уколико нису пописани сви административни поступци, које спроводе надлежни 

органи и организације, неће их бити ни у регистру административних поступака; 

• Свако накнадно уношење поступака, који су у поступку пописа грешком изостављени, 

односно других информација, може додатно да искомпликује и успори процес пописа, а уједно 

и повећа трошкове реализације предвиђених активности; 

• Попис представља основ за добијање предлога пословног сектора за поједностављење и 

унапређење административних поступака; 

• Прецизност и свеобухватност података, добијених у процесу пописа  административних 

поступака, у значајној мери смањује потребу за евентуалним исправкама у поступку њихове 

контроле; 

• Подаци, добијени пописом, представљају основ за израчунавање трошкова, које 

привредни субјекти сносе приликом подношења захтева. 
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4.2 Учесници у попису 

 

У попису административних поступака учествују органи и организације на републичком нивоу: 

министарства, органи управе, јавне агенције, јавна предузећа, посебне организације, независна 

регулаторна тела и други републички органи/организације са јавним овлашћењима (у даљем 

тексту: орган/организација). 

 

Административни поступак пописује орган/организација, којој подносилац подноси захтев и 

која је надлежна за решавање у складу са поднетим захтевом.  

 

Од значаја је навести одређене специфичности када су у питању учесници у попису и начин 

поступања у попису: 

 

• У случају да постоји „преклапање” надлежности, односно да два или више 

органа/организације спроводи идентичан поступак, сваки орган/организација пописује 

поступак на начин на који га спроводи у пракси. 

 

• У случају када један орган/организација спроводи поступак по поднетом захтеву 

привредног субјекта, а други орган/организација издаје управни акт, административни 

поступак пописује орган који прима захтев и спроводи поступак.  

 

Пример: Агенција за слободне зоне спроводи поступке по захтеву привредних субјеката, а 

коначан акт издаје министарство надлежно за финансије. У овом случају, Агенција за 

слободне зоне пописује поступак.  

 

• У случају да привредни субјекат подноси захтев једном органу/организацији, која само 

прослеђује захтев другом органу/организацији и не обавља никакве послове у оквиру 

административног поступка, а орган/организација, којој је прослеђен захтев, спроводи поступак 

и издаје коначан акт, административни поступак пописује орган/организација, којој је 

прослеђен захтев, која решава по захтеву и доноси коначан акт. 

 

Пример: Привредни субјекат доставља техничку документацију у погледу мера заштите од 

пожара министарству, надлежном за послове грађевинарства (у оквиру обједињене 

процедуре). Министарство, надлежно за послове грађевинарства, прима захтев и прослеђује га 

Министарству унутрашњих послова, које спроводи поступак и издаје решење. МУП 

прослеђује решење министарству, надлежном за послове грађевинарства, које га коначно 

доставља привредном субјекту. У овом случају, поступак пописује МУП, који спроводи 

поступак и издаје решење.  

 

4.3  Основни кораци  

 

Попис административних поступака подразумева следеће основне кораке: 

 

1. Идентификација свих органа/организација, који спроводе поступке и који ће 

учествовати у попису; 
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2. Израда свеобухватне листе административних поступака у сваком 

органу/организацији, у складу са унутрашњом организацијом (према надлежним 

органима/организацијама и њиховим организационим јединицама);  

3. Обука лица надлежних за спровођење прописа поступака, у оквиру идентификованих 

органа/организација;  

4. Попис свих административних поступака од стране овлашћених лица, путем 

„online” обрасца за попис административних поступака;  

5. Провера и потврда сваког пријављеног административног поступка од стране 

руководиоца/одговорног лица у надлежном органу/организацији;  

6. Преглед пријављених поступака, евентуалне корекције и допуне, у сарадњи са 

представницима надлежних органа/организација; 

7. Ажурирање свеобухватне листе административних поступака и садржине 

обрасца за попис административних поступака, у складу са потребама. 

 

4.4 Принципи идентификације административних поступака 

 

4.4.1 Који се поступци пописују? 

 

• Подносилац захтева: 

o Пописују се поступци, у оквиру којих захтеве подносе искључиво привредни 

субјекти (привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти).  

o Пописују се и тзв. „мешовити” поступци, код којих подносиоци захтева могу 

бити и грађани и привредни субјекти истовремено.  

o Пописују се и поступци, у оквиру којих захтеве надлежним 

органима/организацијама подносе инострани органи у име иностраних привредних субјекта (на 

основу међународних билатералних споразума), ради остварења неког права. 

o Пописују се и поступци, у оквиру којих захтеве подносе грађани, а који 

представљају непосредан предуслов за обављање самосталне привредне делатности (нпр. 

грађанин/ка подноси захтев за регистрацију предузетничке радње, након чега постаје 

предузетник и чиме аутоматски стиче право да обавља самосталну делатност). 

• Врста јавног овлашћења, које има надлежни орган/организација. Пописују се сви 

административни поступци у надлежности органа/организације, без обзира да ли су у питању 

поверени или изворни послови. 

• Одсуство акта надлежног органа. Пописују се и административни поступци, код 

којих је обавезно подношење захтева од стране пословног субјекта, али се не окончавају 

издавањем акта односно одговора од стране надлежног органа / организације. Примери таквих 

поступака су: достављање годишњих финансијских извештаја, регистрација пријаве на 

обавезно социјално осигурање, уношење у одређену јавну евиденцију и др.  

• Учесталост подношења захтева. Како ће пописани поступци бити део правно 

сигурног регистра административних поступака, неопходно је пописати све административне 

поступке, независно од учесталости подношења захтева. Од изузетне важности је не 

пропустити идентификацију и попис административних поступака, код којих се у пракси захтев 

подноси веома ретко. 

• Начин подношења захтева. Пописују се сви поступци, без обзира на начин 

подношења захтева (писменим путем, усменим путем или електронски). 

• Правни основ вс. пракса. Често пропис не дефинише јасно појединачне поступке, тако 

да надлежни органи / организације имају дискрециона овлашћења када је у питању тумачење 
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одредаба појединих прописа. У овим случајевима, пописују се поступци, које надлежни орган / 

организација спроводи у пракси и на начин на који се спроводи у пракси. Такође, пописују се и 

поступци који немају правни основ, уколико се такви идентификују, и то на начин на који се 

спроводе у пракси.    

• Велике разлике у спровођењу поступака по категоријама. Уколико је прописима / 

праксом за различите категорије предвиђена значајно различита процедура, документација и 

други елементи административних поступака, потребно је пописати поступке посебно за сваку 

од категорија. Уколико су те разлике мале, пописује се један административни поступак, са 

назнакама у обрасцу шта се на које категорије односи.  

 

Пример: Поступак регистрације пријаве на обавезно социјално осигурање у Централном 

регистру обавезног социјалног осигурања је прописом дефинисан поступак. Како се за 

различите категорије (у овом случају категорија је основ осигурања) подноси готово потпуно 

различита документација, потребно је пописати више административних поступака, у складу 

са различитим категоријама. У складу са наведеним, разликујемо следеће поступке: 

• Регистрација пријаве на обавезно социјално осигурање - радни однос;   

• Регистрација пријаве на обавезно социјално осигурање - основ изједначен са радним 

односом; 

• Регистрација пријаве на обавезно социјално осигурање - запослење у иностранству; 

• Регистрација пријаве на обавезно социјално осигурање - обављање самосталне делатности; 

• друго. 

 

4.4.2 Који се поступци не пописују и који су изузеци од правила? 

 

• Поступци у оквиру којих захтеве подносе искључиво органи јавне управе се не 

пописују. Изузетак су поступци код којих, поред органа јавне управе, захтеве подносе и 

привредни субјекти. 

• Не пописују се поступци на захтев грађана/ки, осим уколико представљају 

непосредан предуслов за обављање самосталне привредне делатности (Одељак 4.4.1, тачка 

1). Пример томе су дозвола за инструктора вожње и лиценца агента за посредовање у промету и 

закуп непокретности. Захтев за ову дозволу и лиценцу подноси грађанин, али са њима још увек 

не може самостално да обавља привредну делатност (док не региструје предузетничку радњу 

или правно лице). Стога се оваква дозвола и лиценца не пописују. 

• Жалба и тужба за покретање управног спора не представљају административне 

поступке у смислу овог пројекта, па се због тога не пописују посебно.  

• Мишљења надлежних органа/организација у вези са тумачењем прописа не спадају 

под административне поступке у смислу овог пројекта и исти се не пописују. Изузетак су 

мишљења надлежних органа/организација, која су обавезујућа и која су основ за остваривање 

неког права или обавезе привредног субјекта (представљају неку врсту сагласности) – ова 

мишљења представљају административне поступке у смислу овог пројекта и потребно их је 

пописати.  

• Поступци инспекцијског надзора по службеној дужности и представкама странака 

се не пописују, јер не спадају у административне поступке у смислу овог пројекта. Уколико, 

ипак, инспекцијске службе спроводе поступке у смислу овог пројекта (захтев привредних 

субјеката - спровођење поступка - издавање акта), а који не представљају класичан 

инспекцијски надзор, те поступке је потребно пописати.   

• Измена акта / података. Захтев за измену акта или података се не пописује одвојено, 

осим ако је прописом јасно прецизиран као засебан поступак. Уколико пропис не прецизира 

измену акта као засебан поступак, она ће представљати део основног поступка. Приликом 
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пријаве поступка, потребно је у релевантним пољима обрасца напоменути специфичности, које 

се односе на подношење захтева за измену акта / података. 

• Представке странака на рад државних органа није потребно пописати. 

• Поступке по захтеву за информације од јавног значаја није потребно пописати. 

• Поступци јавних набавки се не пописују у оквиру овог пројекта. 

• Поступке по захтеву за повраћај у пређашње стање није потребно пописати. 

• Иницијативе правних лица (најчешће јавна предузећа, али понекад и приватан 

сектор) за израду просторних и других планова нису административни поступци у смислу овог 

пројекта. 

• Не пописују се интерни поступци, који искључиво регулишу рад унутар самог 

органа / организације, односно не започињу подношењем захтева привредног субјекта (нпр. 

захтев за годишњи одмор). 

 

4.4.3 Специфичности у погледу поступака који се (не) пописују 

 

4.4.3.1 Поступање по службеној дужности у једном делу поступка другог 

органа/организације 

 

У случајевима када један орган/организација учествује у делу административног поступка 

другог органа/организације, надлежне за пријем захтева и решавање по захтеву, и по 

службеној дужности доноси и доставља надлежном органу/организацији акт, неопходан за 

спровођење поступка, поступа се на следећи начин: 

 

• Уколико орган/организација, који учествује у делу поступка другог 

органа/организације, може да поступа искључиво по службеној дужности у оквиру поступка 

другог органа / организације, односно нема могућност независног издавања тог акта на захтев 

привредног субјекта, тада тај орган/организација не пописује посебно поступак из своје 

надлежности.  

 

• Уколико орган/организација има двојаку могућност поступања: и по службеној 

дужности у оквиру поступка другог органа/организације и посебно, на захтев привредног 

субјекта, тада тај орган/организација пописује посебно поступак из своје надлежности, на 

захтев привредног субјекта. 

Пример: Поступак „Локацијски услови” решава Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (МГСИ) на захтев инвеститора. У делу спровођења поступка учествују и 

надлежна јавна предузећа тако што, на захтев Министарства, издају појединачне услове за 

пројектовање. Јавна предузећа издају појединачне услове по службеној дужности, односно 

кроз систем обједињене процедуре.  

 

Како инвеститор подноси захтев код Министарства и како је оно надлежно за решавање по 

поднетом захтеву, Министарство пописује поступак „Локацијски услови”. Јавна предузећа не 

треба да попишу поступке издавања појединачних услова, с обзиром да се они спроводе 

искључиво по службеној дужности, на захтев Министарства, као део ширег поступка издавања 

локацијских услова (није могуће издавање услова независно, на захтев инвеститора).    

Пример: Поступак „Локацијски услови” решава Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (МГСИ) на поднети захтев инвеститора. У делу спровођења поступка 

учествује и Републички геодетски завод – Катастар непокретности тако што, на захтев 

Министарства, кроз систем обједињене процедуре, издаје Извод из листа непокретности. С 
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4.4.3.2 Комерцијалне услуге које државни органи/организације пружају  

привредном сектору и у оквиру којих остварују приход 

 

Уколико надлежни орган/организација пружа услуге, којима се омогућава испуњавање 

законске обавезе привредних субјеката, остварују права привредних субјеката или које 

представљају неопходан предуслов за остваривање неког другог права привредног субјекта 

(нпр. различите врсте потврда, неопходне за учешће на тендеру), ове услуге представљају 

административне поступке у смислу овог пројекта и треба их пописати.  

 

Уколико надлежни орган/организација пружа услугу привредним субјектима, којом се не 

омогућава испуњавање законске обавезе нити остварују права привредних субјеката и која не 

представља неопходан предуслов за остваривање неког другог права, већ се услуга пружа 

искључиво зарад приходовања државног органа/организације (има комерцијални карактер), ова 

услуга се не пописује.  

 

4.4.3.3 Субвенције и подстицаји 

 

Због специфичности субвенција и подстицаја, препоручује се надлежним 

органима/организацијама да, у оквиру ове, прве фазе пројекта, израде само листе субвенција и 

подстицаја, односно збирни списак по називима свих субвенција и подстицаја из своје 

надлежности и доставе га Републичком секретаријату за јавне политике. Детаљан попис, 

попуњавањем електронског обрасца за попис административних поступака, се планира за 

наредне фазе пројекта.  

Ипак, одлука је надлежног органа/организације да ли ће подстицаје и субвенције пописати у 

овој или наредним фазама пројекта.   

4.4.3.4 Поступци регулисани Законом, који је ступио на снагу али има 

одложено дејство 

 

Поступци који су регулисани Законом, који је ступио на снагу са одложеним дејством, се 

пописују, уз напомену у обрасцу када отпочиње примена закона односно спровођење ових 

поступака (у делу обрасца З. Напомена).  

 

4.4.3.5 Захтеви привредних субјеката за издавање лиценци /дозвола за своја 

запослена лица 

 

Поступак се пописује уколико привредни субјекат поднеси захтев за добијање лиценце на име 

своје запослене особе, а да притом та лиценца представља непосредни услов за обављање 

одређене активности овог привредног субјекта.  

 

Уколико захтев подноси запослено лице привредног субјекта у својству грађанина, незапослено 

лице или било које физичко лице а у циљу остваривања личног права или обавезе, поступак се 

не пописује, изузев уколико је поседовање одређене лиценце предуслов за обављање 

самосталне делатности (нпр. грађанин/ка подноси захтев за лиценцираног стоматолога или 

друге стране, Катастар издаје Извод из листа непокретности и независно од поступка 

Министарства, односно непосредно на захтев привредних субјеката (и грађана). У овом 

случају, Републички геодетски завод треба да попише поступак „Извод из листа 

непокретности“ на начин на који га спроводи по захтеву привредних субјеката.    
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фармацеута, а што је услов да се региструје као предузетник и чиме испуњава услов да обавља 

самосталну делатност). То упућује да се пописују сви административни поступци који 

резултирају издавањем лиценце која је предуслов за обављање самосталне делатности. 

 

4.4.4 Како формулисати назив административних поступака? 

 

Приликом именовања административних поступака (како у листи административних 

поступака, тако и у електронском обрасцу), требало би навести назив поступка на начин како је 

дефинисан у пропису. Уколико пропис не прецизира назив поступка, унети назив акта, који 

надлежни орган или организација издаје на захтев физичког, односно правног лица.  

 

Избегавати следеће формулације у називу поступка: „Захтев за издавање....”, „Подношење 

захтева за издавање”, „Издавање....” и сл. 

 

Добар пример: Административни поступак „Увозна потврда о достави робе двоструке 

намене”. 

 

Неприхватљиви примери:  

„Захтев за издавање увознe потврде о достави робе двоструке намене”, 

„Подношење захтева за издавање увознe потврде о достави робе двоструке намене” 

„Издавање увознe потврде о достави робе двоструке намене” 

„Обрада и решавање по захтеву за увозну потврду о достави робе двоструке намене“ итд. 

Такође, није прихватљиво формулисати назив поступка, навођењем чланова прописа (нпр. 

Дозвола према члану Х прописа Y), већ је називе неопходно формулисати на начин 

препознатљив привредним субјектима. 

 

5. ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА 

 

5.1 Основна правила у попису административних поступака 

 

У случајевима у којима, услед било каквих разлога, постоје одступања у спровођењу поступка 

у пракси у односу на начин, на који је поступак прописан законом и/или подзаконским актом, 

неопходно је описати поступак на начин на који се спроводи у пракси. Овај принцип даје 

основ за идентификовање реалног стања у овом тренутку, како би се припремиле адекватне 

препоруке за оптимизацију поступака и измене прописа, као и за унапређење праксе у 

спровођењу поступака. 

Попис се врши попуњавањем електронског обрасца за сваки административни поступак 

посебно (1 поступак – 1 образац). 

 

5.2 Лица која учествују у попису административних поступака  

 

Могуће је идентификовати неколико категорија лица, која учествују у попису 

административних поступака и њихове улоге: 

Именовани запослени из надлежних органа/организација, који пописују административне 

поступке (категорија К4). Од изузетне је важности да попис административних поступака 
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спроводе запослени у надлежном органу/организацији, који раде на њиховом спровођењу и то 

из више разлога: 

Како се поступци пописују на начин на који се спроводе у пракси, за ову улогу су 

најадекватније особе, које раде на њиховом спровођењу; 

Уколико би поступке пописивале особе, које не раде на спровођењу поступака, процес пописа 

ће захтевати значајно више времена, због бројних консултација са колегама и упознавања са 

прописима; 

У случају да поступке попишу особе, које не раде на њиховом спровођењу, постоји велика 

вероватноћа неадекватно одрађеног пописа, услед непознавања начина на који се поступак 

спроводи у пракси и описа поступка на начин на који је описан у пропису, а који је често 

непотпун и неретко даје дискрециона овлашћења надлежним органима да сами осмисле 

спровођење поступка. 

• Координатори (службеници на положају или именована лица) у органима и 

управама у саставу, јавним агенцијама и јавним предузећима, као и другим органима и 

организацијама, које врше послове из делокруга надлежности министарстава 

(категорија К3);  

• Координатори на нивоу државног секретара у министарству односно државног 

службеника на положају у посебној организацији, који ће бити одговорни за попис, као 

и руководиоци независних органа / организација, које су узеле учешће у попису 

(категорија К2);  

• Представници Републичког секретаријата за јавне политике као координатора свих 

активности у поступку пописа административних поступака (категорија К1).  

Детаљан опис улога свих категорија (К1-К4), њихових овлашћења и корака, које свака 

категорија предузима у процесу пописа, је дат у Одељку 5.2 овог документа. 

  

5.3 Портал за попис административних поступака 

 

5.3.1 Приступ порталу 

 

Попис административних поступака се врши на порталу за попис административних поступака 

http://epopis.rsjp.gov.rs .  

 

Пре почетка пописа, сваки учесник у попису ће од Републичког секретаријата за јавне политике 

добити линк ка порталу, као и личне приступне податке.  

 

Изузетно је важно да се образац отвори и попуни у претраживачу Google Chrome. Уколико 

службеник на свом рачунару нема инсталиран овај претраживач, потребно га је инсталирати. 

Бесплатна инсталација се може преузети на: 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html .     

 

Приступ порталу се врши на начин, приказан на следећој слици. 

 

http://epopis.rsjp.gov.rs/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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5.3.2 Портал 

У горњем десном углу портала, налази се име и презиме регистроване особе. Након клика на 

име и презиме, појављује се падајући мени са опцијама:  

• Уреди профил. Одабиром ове опције, отвара се страница, на којој је могуће променити 

лозинку, као и друге податке.  

• Одјави се. Одабиром ове опције, омогућава се одјављивање са портала. 

   На почетној страни портала лево, налазе се следеће опције: 

• Почетна страна. Ова страна је видљива свим категоријама (К1-К4). На овој страни се 

налазе основне информације о порталу, пројекту и попису административних 

поступака. У делу Смернице за попис административних поступака, могу се наћи 

линкови према овом Упутству за спровођење пописа административних поступака, 

Смерницама за коришћење портала, презентацији са обука за државне службенике на 

тему пописа административних поступака и форма пратеће изјаве, коју 

органи/организације достављају уз списак потписаних административних поступака.  

• Поступци.  Ова страна је видљива свим категоријама (К1-К4) и служи за целокупан 

процес пописа административних поступака.  

• Запослени. Ова страна је видљива само категоријама К1-К3. На овој страни је 

представљен списак особа, које учествују у попису, са прегледом категорије којој 

припадају и контакт подацима.  

• Органи / организације. Ова страна је видљива само категорији К1. Она даје преглед 

свих органа и организација, које учествују у попису, као и број пописаних поступака за 

сваки орган/организацију.  

• Регистрација. Ова страна је видљива само категорији К1. Она служи за регистрацију 

свих лица, која учествују у попису и додељивање категорије и приступних података 

овим лицима.  

• Промена лозинке. Ова страна је видљива само категорији К1. На овој страни, К1 има 

могућност рестартовања лозинке запосленом, у случају потребе. 

http://epopis.rsjp.gov.rs/index.php
http://epopis.rsjp.gov.rs/index.php
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На странама Поступци, Запослени, Органи / организације, налазе се следеће опције: 

• Прикажи Х редова. Овом опцијом се омогућава одабир жељеног приказа редова (10, 

25, 50, 100). 

• Претрага. Уносом кључне/их речи, омогућава се филтрирање и лакше проналажење 

жељених података. 

 

5.3.3 Унос административних поступака / имена и презимена запослених у систем 

 

На основу листи именованих службеника, које су сви надлежни органи/организације у обавези 

да доставе РСЈП-у, РСЈП уноси у систем имена лица, која учествују у попису (уз додељивање 

категорије и приступних података сваком лицу). Овај унос се обавља одабиром опције 

„Регистрација“ на почетној страни портала. 

У складу са листама административних поступака, које су сви надлежни органи/организације у 

обавези да доставе РСЈП-у, РСЈП уноси у систем називе административних поступака за сваки 

орган/организацију. Уколико је орган/организација у листи административних поступака већ 

прецизирала име и презиме запосленог, који ће вршити попис конкретног административног 

поступка, РСЈП ће у овом кораку „доделити“ поступак одређеној особи. Уколико то није случај, 

координатор ће доделити поступке запосленима (види Одељак 5.3.4). Унос назива 

административних поступака се обавља одабиром опције „Креирај нов поступак“ на страни 

Поступци. Након одабира ове опције, поступак се појављује на Листи поступака. 

У циљу лакше манипулације бројним административним поступцима, на Листи поступака су 

омогућени филтери у свакој колони. Кликом на поља у заглављу (Шифра, Назив поступка, 
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Задужен итд.), одабира се жељени филтер, којим се излиставају поступци на жељени начин 

(према шифри, надлежном органу/организацији, статусу итд.).    

 

5.3.4 Додељивање поступка запосленом 

Након уноса назива административних поступака у систем, координатор испред надлежног 

органа/организације (категорије К2 и К3) додељује административни поступак одређеном 

запосленом (категорија К4), који ће пописати конкретан поступак односно попунити 

електронски образац. У случају да су РСЈП-у достављена имена запослених који ће пописивати 

појединачне поступке, К1 ће доделити поступке приликом њиховог креирања. Поступак треба 

доделити запосленом, који ради на спровођењу конкретног поступка (разлози описани у 

Одељку 5.2).   

Додељивање се врши посебно за сваки поступак, одабиром имена и презимена запосленог са 

падајућег менија (омогућено претходним уносом имена запослених са листи достављених од 

стране надлежних органа/организација – Одељак 5.3.3).  

Након одабира имена и презимена са падајућег менија, неопходно је кликнути на „Додели 

поступак“ (види слику).     

 

 

5.3.5 Приступ електронском обрасцу за попис административних поступака  

 

Након доделе административних поступака запосленима из надлежних органа/организација, 

стичу се услови за попуњавање електронског обрасца за сваки појединачни поступак. 

Запослени, задужен за пописивање поступака (категорија К4) приступа порталу и на почетној 

страни лево, одабира опцију Поступци.  

На страни Поступци, у делу Листа поступака, запослени идентификује поступке, које му је 

координатор претходно доделио, након чега бира опцију „Отвори“. Тиме се отвара 

електронски образац за попис конкретног административног поступка.  
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У случају да, из било ког разлога, одређени поступак није на Листи административних 

поступака у систему, на страни Поступци је свим учесницима је дата могућност самосталног 

креирања административног поступка, на следећи начин: 

• У оквиру дела странице „Креирај нов поступак“, након клика на стрелицу надоле у 

горњем десном углу, уноси се назив административног поступка, бира назив надлежног 

органа/организације за спровођење поступка и бира име и презиме лица, коме се аутоматски 

додељује поступак (може се доделити и самом себи). Текст је могуће унети искључиво 

ћириличним писмом. 

• Након одабира опције „Креирај нов поступак“, назив поступка и име лица, коме је 

поступак додељен појављује се на листи поступака. 

• Одабиром опције „Отвори“, отвара се електронски образац за попис конкретног 

административног поступка.  
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5.3.6 Попуњавање електронског обрасца за попис административних поступака 

 

Након отварања електронског обрасца за конкретан административни поступак, систем 

аутоматски додељује шифру поступку, која ће касније служити за његову лакшу 

идентификацију и управљање подацима. Систем, такође, аутоматски генерише Датум 

попуњавања обрасца, који ће се мењати са сваком допуном/изменом обрасца (Слика испод).  

 
 

У доњем левом углу, могуће је одабрати опцију „Мени“, којом се приказују секције у обрасцу и 

омогућава директан одлазак на одабрану секцију. 

 

Следи попуњавање електронског обрасца за попис административних поступака који се односе 

на пословање. Одговори се у образац уносе текстуално - искључиво ћириличним писмом - 

изузев у случају нумеричких поља и понуђених опција, када се врши избор једне или више 

понуђених опција.  

 

Како је образац осмишљен за поступке различите комплексности, очекује се да одређена 

питања нису применљива на конкретан административни поступак. Неопходно је у релевантна 

поља унети „ / “, како би касније, током фаза контроле и анализе, обрађивачима било сасвим 

јасно да се не ради о случајно прескоченом одговору, већ о питању, које није применљиво на 

поступак.   

 

Електронски образац за попис административних поступака се састоји из девет секција: 

 

А.  Општи подаци 

Б.  Правни основ административног поступка 

В.  Сврха и опис административног поступка  

Г.  Потребна документација  

Д.  Финансијски издаци подносиоца захтева 

Ђ.  Остали елементи административног поступка 

Е.  Жалбени поступак 

Ж.  Предлози за поједностављење, измену, допуну или укидање административног 

поступка 

З.  Напомене. 

 

За свако постављено питање, у електронском обрасцу постоји кратко објашњење, које се 

појављује након постављања курсора на поље за одговор (као на слици испод). 
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Важнa напоменa 

Пре него што се затвори образац или прозор претраживача, неопходно је најпре сачувати 

унете податке (опција „Сачувај” на крају електронског обрасца). Одабиром ове опције, 

омогућава се чување унетих података у обрасцу, уколико није спреман за коначно слање, већ 

је потребно накнадно наставити са попуњавањем.  

Уколико се затвори образац или прозор претраживача, без претходног чувања унетих 

података (опција „Сачувај”), подаци неће бити сачувани. 

Све док се бира опција „Сачувај“ (а не „Пошаљи“), овај образац је у фази израде,  а  статус у 

бази гласи „У изради“. 

Избором опције „Пошаљи“ образац се закључава, шаље координатору и у њему није могуће 

вршити било какве измене до поновног откључавања. 

 

У наставку документа следи детаљан опис свих сегмената обрасца, са пропратним 

објашњењима.  

 

5.3.7 Опис појединачних питања у обрасцу 

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ 

У овом делу обрасца уносе се основни подаци о надлежном органу / организацији, који/а 

спроводи административни поступак, као и општи подаци о административном поступку.  

 

Поља а1-а4 

 

Поља а1-а4 обухватају податке о надлежном органу/организацији, која спроводи 

административнни поступак и податке о лицу, које попуњава образац. Поједина поља ће по 

аутоматизму већ бити попуњена, док је попуњавање осталих поља обавезно. 

 

а1) Надлежни орган/организација за спровођење административног поступка. Ово поље 

систем аутоматски попуњава на основу унетих информација приликом креирања поступка.  
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а2) Надлежни орган/организација, која врши надзор над надлежним 

органом/организацијом за спровођење административног поступка. У оквиру падајућег 

менија означава се надлежни орган/организација, који/а спроводи надзор над надлежним 

органом/организацијом, која поступа (решава) по захтеву, спроводећи одређени 

административни поступак.   

 

Такође, у оквиру овог питања постоји могућност уноса више органа/организација које врше 

надзор (највише 3), уколико је то случај. Уколико над радом надлежног органа/организације 

постоји више надлежних органа / организација, које спроводе надзор, потребно је навести све 

органе/организације, које спроводе надзор.  

 

 
 

а3) Организациона јединица у чијој је надлежности спровођење административног 

поступка. У ово поље се уноси назив организационе јединице у оквиру органа / организације 

(сектор, одељење, одсек и сл.), надлежне за решавање по захтеву у оквиру административног 

поступка. Потребно је унети назив основне и уже организационе јединице (нпр. Назив сектора 

- Назив одељења у оквиру сектора - Назив одсека / групе у оквиру одељења).    

 

 
 

а4) Подаци о лицу, које попуњава образац. Систем аутоматски уноси податке о лицу које 

попуњава образац, његовом/њеном броју телефона и електронској пошти (e-mail). Потребно је 

додатно унети позицију / радно место лица, које попуњава образац. 

 

 
 

 

Поља а5-а17 

 

Поља а5-а17 обухватају опште податке, који се односе на административни поступак.  
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а5)  Субјекти на које се односи административни поступак. У зависности од тога да ли 

захтев подносе грађани, привредна друштва, предузетници, односно други (привредни) 

субјекти (удружења, установе, задруге, адвокати и сл.), бира се понуђена опција. Уколико се 

административни поступак односи на више субјеката, бирају се сви субјекти на које се 

административни поступак односи.  

 

Напомена: Опција „Грађани“ је унета ради идентификације тзв. „мешовитих“ поступака, у 

оквиру којих захтеве могу послати и привредни субјекти и грађани.  

 

 
 

а6) Делатност/и на коју/е се административни поступак односи. У оквиру падајућег менија, 

бира се делатност на коју се административни поступак односи. Ако се административни 

поступак спроводи за потребе више делатности, одабрати више одговора. 

 

 
 

а8) Ниво власти на коме се спроводи административни поступак. У зависности од тога да 

ли административни поступак спроводе републички, покрајински или локални 

органи/организације, означити одговарајући ниво власти. За случај да поступак спроводе 

органи/организације на више нивоа, означити све нивое на којима се спроводи.  

 

Пример: Како поступак „Грађевинска дозвола“ спроводе и Министарство, надлежно за 

послове грађевинарства и надлежан покрајински секретаријат и локалне самоуправе, у овом 

случају је потребно обележити све три понуђене опције (републички, покрајински, локални). 
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а9) Уколико се поступак спроводи на више нивоа, образложити специфичности 

спровођења на сваком нивоу. Потребно је описати за које случајеве се поступак спроводи на 

једном, а за које на другом нивоу власти.  

 

Пример: Као што је наведено у пољу а8), поступак „Грађевинска дозвола” се спроводи на 

републичком, покрајинском и локалном нивоу. У поље а9) би требало унети следећи опис:  

„Министарство, надлежно за послове изградње, издаје грађевинску дозволу за изградњу 

комплекснијих објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи. Чланом 134. истог 

закона, аутономној покрајини је поверено издавање грађевинске дозволе за комплексније 

објекте из члана 133. Закона, који се у целини граде на територији аутономне покрајине 

(надлежан покрајински секретаријат у чијем делокругу рада је изградња објеката). Чланом 

134. наведеног закона, јединицама локалне самоуправе је поверено издавање грађевинских 

дозвола за изградњу мање сложених објеката, који нису одређени чланом 133 Закона.“ 

 

 
 

Важна напомена: Имати у виду да се, у случају спровођења истог поступка на више нивоа, 

сва остала питања у обрасцу односе на поступак спровођења административног поступка од 

стране републичког надлежног органа/организације, који/а овај административни поступак 

пописује. На претходном примеру грађевинске дозволе, министарство описује поступак 

издавања грађевинске дозволе, на начин на који га оно спроводи за изградњу објеката из 

његове надлежности.  

 

а10) Административни поступак се спроводи. У овом одељку, потребно је навести у ком 

тренутку се административни поступак спроводи, одабиром понуђених опција: 

✓ Пре регистрације - случај када се административни поступак спроводи пре него што је 

привредни субјекат / предузетник / други субјекат регистрован код надлежног органа, а 

спровођење поступка представља услов за регистрацију или је реч о самој регистрацији.  

✓ Након регистрације - случај када се спровођење административног поступка обавља 

након што је привредни субјекат / предузетник / други субјекат регистрован код 

надлежног органа, а административни поступак представља услов за отпочињање 

пословања.  

✓ У току пословања - случај када се административни поступак спроводи било када у току 

пословања привредног субјекта / предузетника / другог субјекта. 
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а11) Врста административног поступка по учесталости обављања. Бира се једна од 

следећих опција:  

✓ Једнократни – када подносилац подноси захтев само једном (нпр. оснивање друштва); 

✓ Понављајући, учесталост зависи од врсте пословне активности – када нема законске 

обавезе, већ се захтев подноси по потреби субјекта (нпр. промена директора, пријава 

радника и сл.); 

✓ Понављајући, услед законске обавезе или обавезе произашле из неког другог 

правног акта - када је потребно подносити захтев периодично (месечно, на шест 

месеци, годишње, на више година и сл.), услед законске обавезе или обавезе произашле 

из неког другог правног акта (нпр. достављање финансијских извештаја, овера 

здравствених књижица, обнављање лиценце и сл.). 

 

 
 

а12) Учесталост понављања административног поступка. Ово поље се попуњава само у 

случају када је у питању а11 одабран одговор „Понављајући, услед законске обавезе”. У оквиру 

падајућег менија, бира се једна од понуђених опција, у зависности од прописане учесталости 

подношења захтева у оквиру административног поступка.  

 

 
 

а13) Период највећег интензитета подношења захтева. У оквиру падајућег менија бира се 

једна или више понуђених опција, у зависности од тога у ком периоду је највећи интензитет 

подношења захтева или опција „континиурано”, уколико не постоји периодична учесталост. 
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а14) Пун назив издатог акта у случају позитивно решеног административног поступка. 

Навести пун назив акта, којим се окончава административни поступак, односно који издаје 

надлежни орган/организација након спроведеног поступка. Навести тачан назив акта, уколико 

је дефинисан прописом. Уколико назив акта није дефинисан прописом, навести тачан назив, 

који се налази на обрасцу самог акта. 

 

 
 

а15) Укупан број поднетих захтева од стране привредних друштава, предузетника и 

других привредних субјеката (не обухвата захтеве грађана). Навести број захтева, које су 

привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти поднели надлежном 

органу/организацији у 2014, 2015. и 2016. години. Овај податак не обухвата број захтева, 

поднетих од стране грађана, уколико је у питању мешовит поступак.  

 

Потребно је унети званичне податке, уколико надлежни орган/организација њима располаже 

(званичне јавне евиденције, регистри и сл.). Уколико не постоје званични подаци, потребно је 

унети податке из других евиденција (књига захтева, евиденције организационе јединице која 

решава захтеве, евиденције запослених и сл.). Уколико не постоје никакви видови евиденција 

поднетих захтева, потребно је унети оквиран податак, на основу процене службеника који раде 

на пријему захтева и/или спровођењу поступака (нпр. 100, 1.000, 5.000, 25.000) како би се 

стекла представа о реду величине. Без обзира који од поменутих извора је у питању, потребно 

је у оквиру питања а17 унети назив извора (више у опису питања а17).    

 

 
 

а16) Укупан број издатих аката привредним друштвима, предузетницима и другим 

привредним субјектима. Потребно је унети број издатих аката привредним друштвима, 

предузетницима и другим привредним субјектима у оквиру предметног административног 

поступка у 2014, 2015. и 2016. години, и то посебно: 

✓ Број позитивно решених аката; 

✓ Број негативно решених аката. 
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Напомена: Уколико је скорашњим доношењем нових прописа / изменом постојећих 

прописа, административни поступак делимично промењен, али му је суштина остала 

непромењена као и по претходним прописима (сврха је остала иста и поред новонастале 

разлике нпр. у корацима, правном основу, документацији и сл.), треба приступити на следећи 

начин:  

• Питање а15): Потребно је навести сумарни број поднетих захтева у оквиру 

административног поступка, који је важио по претходним прописима и у оквиру 

поступка према тренутно важећим прописима. Образложење ове ситуације је неопходно 

навести у пољу З. Напомена на крају обрасца. 

• Питање а16): Потребно је навести сумарни број издатих аката у оквиру 

административног поступка, који је важио по претходним прописима и у оквиру 

поступка према тренутно важећим прописима. Образложење ове ситуације је неопходно 

навести у пољу З. Напомена на крају обрасца. 

а17) Навести извор унетих података за поља а15 и а16. У ово поље је потребно посебно 

навести извор података о укупном броју поднетих захтева од стране привредних друштава, 

предузетника и других привредних субјеката (не обухвата захтеве грађана) за 2014, 2015. и 

2016. годину (питање а15), а посебно за укупан број издатих аката привредним друштвима, 

предузетницима и другим привредним субјектима по тим захтевима за исте године (питање 

а16).  

 
 

Уколико су унети подаци из званичних јавних евиденција, регистара и сл., потребно је навести 

тачан назив те евиденције. Уколико су унети подаци из других евиденција, исте је потребно 

такође навести (нпр. Књига захтева, Интерна евиденција организационе јединице која решава 

захтеве, Интерна евиденција запослених, Књига издатих аката и сл.). Уколико не постоје 

никакви видови евиденција поднетих захтева и издатих аката, већ су унети оквирни подаци на 

основу процене службеника који раде на пријему захтева и/или спровођењу поступака, 

потребно је обрзаложити, као нпр. „Подаци унети на основу слободне процене службеника који 

ради/е на решавању захтева“. Такође, потребно је јасно прецизирати који извор је коришћен за 

питање а15, а који за питање а16. 

 

Пример правилно попуњеног поља а17: 

 

Питање а15: Интерна евиденција службеника који ради/е на решавању захтева. 

 

Питање а16: Јавно доступан регистар дозвола - НАЗИВ РЕГИСТРА + ЛИНК“. 

 

 

Б. ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 

 

У овом делу обрасца уносе се подаци о законима, подзаконским и другим актима, који уређују 

административни поступак. Подаци о једном пропису се уносе у један „прозор“ секције Б. Ако 
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више прописа регулише административни поступак, потребно је навести сваки од њих, 

коришћењем опције „Додај пропис“ у доњем левом углу „прозора“, након чега се отвара нов 

„прозор“ за попуњавање података о следећем пропису. 

 

 

Поља б1-б10 

 

б1) Врста прописа. Избором из падајућег менија, означава се да ли је административни 

поступак регулисан законом, подзаконским или другим актом. Под другим актом се 

подразумевају интерне одлуке, упутства и други акти надлежог органа, који се не објављују у 

Службеном гласнику, а којима се дефинише административни поступак.  

 

 
 

б2) Назив прописа и број службеног гласила. Електронски образац је повезан са порталом 

Службеног гласника Републике Србије, тако да је могућ одабир назива релевантног прописа, 

заједно са бројев/има службеног гласила.  

 

Уколико постоји два или више прописа са истим називом, али са различитим бројевима 

службених гласила, навести таксативно сваки од њих (опција „Додај пропис“). 

 

 
 

Напомена: Наводе се искључиво важећи прописи, којима се уређује административни 

поступак (не и прописи у процедури).  

 

Уколико се, током пописа, закон или подзаконски акт, којим се уређује административни 

поступак, налази у процедури (предлог/нацрт), потребно је  навести ову информацију у делу 

обрасца З. Напомене. 

Напоменe:  

• Неопходно је почети са уносом кључних речи (из назива прописа), како би се 

пронашао пропис у падајућем менију, који је повезан са Службеним гласником. 

• У случају да се одабере погрешан пропис, на крају поља се налази знак Х, којим се 

брише погрешно одабран назив прописа.  
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б3) Уколико пропис није објављен у службеном гласилу, навести назив прописа и 

приложити пропис. Уколико пропис није објављен, потребно је навести његов назив и 

приложити пропис, коришћењем опције „Додај датотеку“.  

 

 
 

б4) Члан/ови у пропису. Уносе се они члан/ови закона, подзаконског или другог акта, који 

уређују административни поступак.  

 

 
 

 

В. СВРХА И ОПИС АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 

 

У овом делу обрасца, уноси се сврха и кратак опис административног поступка, са 

идентификацијом других органа/организација, који/е учествују у поступку.  

 

в1) Сврха и опис административног поступка. Приликом попуњавања овог одељка, навести 

информације, које би биле од значаја за подносиоца захтева, приликом упознавања са 

поступком.  

 

 
 

Кратко одговорити на следећа питања: 

 

• Шта је сврха административног поступка? Одговор на ово питање треба да послужи 

подносиоцу захтева да разуме шта се овим поступком постиже, зашто је он прописан и шта 

су његови ефекти (даје одговор на питање ЗАШТО). На пример, одговори се могу 

односити на: остваривање јавног интереса, остваривање конкретног права, спречавање 

негативних ефеката и сл. Наравно, одговор је потребно што прецизније формулисати, 

избегавајући уопштене описе. Треба избегавати одговоре попут: „Сврха поступка је 

поштовање прописа”, с обзиром да се поштовање прописа подразумева.  

• Како изгледа спровођење административног поступка? Овај одговор треба да послужи 

подносиоцу захтева да разуме процес подношења захтева и решавања. Он даје кратак 

одговор на питања КО подноси захтев, КАДА и ГДЕ се подноси захтев, НА КОЈИ НАЧИН 

се захтев подноси и решава. Такође, потребно је навести најважније кораке у поступку, као 

и друге органе/организације, које учествују у решавању (ако је то случај).  
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Пример: Поступак „Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу” 

 

Одговор: Сврха поступка је омогућавање почетка пословања, оснивањем друштва са 

ограниченом одговорношћу. Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко 

једношалтерског система регистрације, који омогућава да правна лица, која се региструју у 

Агенцији за привредне регистре (АПР), са регистрацијом оснивања истовремено добијају 

регистарски/матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и број осигураника 

здравственог осигурања, који издаје Републички завод за здравствено осигурање (РЗЗО). 

Регистарски број додељује Републички завод за статистику, а преко АПР. Пореска управа, на 

захтев АПР, по службеној дужности, одмах по оснивању, додељује ПИБ правном лицу. По 

датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави (ЈРППС), АПР доставља надлежном 

ПИО фонду пријаву на осигурање за оснивача, који у пријави упише да не заснива радни 

однос у привредном субјекту, као и пријаву почетка обављања делатности. Уколико оснивач 

наведе да заснива радни однос, у обавези је да самостално изврши пријаву на осигурање 

ПИО фонду, а АПР ће овом фонду извршити само пријаву привредног субјекта као обвезника 

плаћања доприноса. По датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави (ЈРППС), 

АПР доставља РЗЗО податке потребне за регистрацију обвезника плаћања доприноса. На 

крају поступка, подносиоцу захтева се издаје Решење о упису у регистар привредних 

друштава. 

 

в2) Да ли у току спровођења административног поступка надлежни орган/организација 

комуницира са другим органима или организацијама. Уколико у поступку учествују и 

други органи или организације, потребно је одговорити ДА. У супротном, обележити одговор 

НЕ.  

 

 
 

в3) Други органи/организације који/е учествују у спровођењу административног 

поступка. Ово питање се поставља у случају да је одговор на питање в2 позитиван. Потребно је 

навести називе других органа/организација, који/е су надлежни за поступање у једном делу 

поступка (достављају податке/документа по службеној дужности, на захтев надлежног органа) 

или којима надлежни орган/организација доставља неопходне податке током спровођења 

поступка. Потребно је и кратко описати активности сваког органа/ организације. 

 

Уколико у поступку учествује више органа/организација по службеној дужности, потребно је 

сваку посебно навести, коришћењем опције „Додај“ у доњем левом углу, након чега се 

отварају нова поља за унос информација о следећем органу/организацији. 
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Пример: Поступак „Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу” 

 

Назив органа/организације: Пореска управа 

Активност: Пореска управа додељује порески идентификациони број (ПИБ) 

 

Назив органа/организације: Републички завод за статистику 

Активност: Републички завод за статистику додељује регистарски/матични број. 

 

Назив органа/организације: ПИО фонд 

Активност: ПИО фонд евидентира пријаву на осигурање за оснивача, који у пријави упише да 

не заснива радни однос у привредном субјекту, и пријаву почетка обављања делатности. 

 

Назив органа/организације: Републички завод за здравствено осигурање  

Активност: Републички завод за здравствено осигурање евидентира податке, потребне за 

регистрацију обвезника плаћања доприноса. 

 

 

 

Г.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У овом делу, потребно је навести сва појединачна документа, односно доказе, који су потребни 

надлежном органу/организацији за решавање захтева.  Потребно је навести и документа, која се 

прибављају или се могу прибавити и по службеној дужности од других органа/организација.  

Такође, под документом се подразумева и доказ о уплати таксе, накнаде и других 

издатака. 

Питања г1-г6 у оквиру једног „прозора“ се попуњавају искључиво за један документ. Уколико 

је за решавање захтева потребно више докумената (што је најчешћи случај), потребно је сваки 
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документ навести посебно, коришћењем опције „Додај документ“ у доњем левом углу Секције 

Г обрасца, након чега се отвара нов „прозор“ за попуњавање података о следећем документу. 

  

 
 

Важна напомена: Наводе се сва документа, која се у пракси потражују од подносиоца 

захтева и/или других органа/организација по службеној дужности, без обзира да ли су јасно 

дефинисана прописом или не.  

 

 

Поља г1-г10 

 

г1) Назив документа. Наводи се пун назив документа-доказа, који је истакнут на самом 

документу-доказу. Нпр. уколико је у одређеном административном поступку потребно 

доставити доказ о положеном државном испиту, наводи се: „Уверење о положеном државном 

стручном испиту по програму за високо образовање”.  

 

 
 

г2) Категорије или услови за које се тражи документ. У ово поље се уносе све специфичне 

напомене које се односе на конкретан документ, уколико постоје, као нпр:  

• категорије подносилаца захтева на које се односи документ (навести нпр. „Само за 

предузетнике”); 

• услов старости документа до шест месеци (навести нпр. „Документ стар не више од шест 

месеци”); 

• потребан број примерака документа. 

 

Уколико се документ тражи од свих категорија подносилаца захтева и не постоје никакви 

додатни услови, који се односе на конкретан документ, ово поље није потребно попуњавати. 

 

 
 

г3) Издавалац документа. У овом пољу се наводи назив органа или организације, која 

поменути документ издаје. На пример, у случају када орган/организација, који/а спроводи 

поступак, захтева достављање Потврде о измиреним пореским обавезама, у овој колони се 

наводи „Пореска управа – Министарство финансија”.  

 

У овом пољу није довољно навести само акрониме, већ је потребно навести пун назив органа 

или организације, надлежне за издавање документа, како би се подносиоцу захтева обезбедила 

адекватна информација. 
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За доказе о уплати таксе, накнаде и других издатака, наводи се издавалац „Пошта/банка“. 

 

 
 

г4) Који подаци из документа се користе за спровођење администрaтивног поступка. 

Потребно је навести који су подаци у конкретном документу неопходни за спровођење 

административног поступка. На пример, ако је у административном поступку потребно 

доставити документ - Решење о регистрацији друштва, из кога се користи само податак о 

висини оснивачког капитала, у пољу је потребно навести само „Висина оснивачког капитала”.  

Уколико се из документа користи велики број података, могуће је груписати сродне податке 

(нпр. подаци о подносиоцу захтева, подаци о фирми и сл.). 

 

 
 

г5) Форма документа. Бира се једна од понуђених опција о форми у којој је потребан 

документ надлежном органу/oрганизацији (оригинал, копија, оверена копија или документ у 

копији, уз оригинал на увид). У случају да је могуће алтернативно достављање различитих 

форми (примера ради: оригинал или оверена копија), потребно је обележити све могуће форме. 

 

 
 

г6) Начин прибављања документа. У овом пољу означити, пре свега, да ли документ прилаже 

подносилац захтева или га надлежни орган прибавља од других органа/организација по 

службеној дужности. Уколико се документ у пракси прибавља по службеној дужности, 

потребно је означити на који начин надлежни орган прибавља потребни документ:  

• електронски увид – увид у одређене службене евиденције  

• електронски допис 

• редовна пошта 

• други начин.  

 

У случају да је могуће и достављање документа од стране подносиоца и прибављање по 

службеној дужности, бирају се обе опције. 
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Д.  ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

У овом делу обрасца, уносе се подаци везани за финансијске издатке подносиоца захтева у вези 

са административним поступком. 

 

Питања д1-д12 у оквиру једног „прозора“ се попуњавају искључиво за један издатак. Уколико 

подносилац уплаћује више врста издатака, потребно је сваки издатак навести посебно, 

коришћењем опције „Додај издатак“ у доњем левом углу Секције Д обрасца, након чега се 

отвара нов „прозор“ за попуњавање података о следећем издатку. 

 

 

 

д1) Врста издатка. У зависности од тога да ли је подносилац захтева обавезан да плати 

републичку административну таксу, другу таксу, накнаду, допринос или другу врсту издатка, 

из падајућег менија се бира једна од понуђених опција.  

 

 
 

д2) Пун назив издатка. Уноси се назив финансијског издатка (нпр. Накнада за регистрацију 

предузетника, Републичка административна такса за решење, Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта и сл.).  

 

 
 

д3) Нaзив прописа кojим се утврђуjе издатак и број службеног гласила. Електронски 

образац је повезан са порталом Службеног гласника Републике Србије, тако да је могућ одабир 

назива релевантног прописа. 

 

 

  

Напомена: Уколико се наплаћује посебно Републичка административна такса за захтев, а 

посебно Републичка административна такса за решење, потребно је ове две таксе посебно 

навести коришћењем опције „Додај издатак“. 

Напоменe:  

• Неопходно је почети са уносом кључних речи (из назива прописа), како би се 

пронашао пропис у падајућем менију, који је повезан са Службеним гласником. 

• У случају да се одабере погрешан пропис, на крају поља се налази знак Х, којим се 

брише погрешно одабран назив прописа.  
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д4) Уколико пропис није објављен у службеном гласилу, навести назив прописа и 

приложити пропис. Уколико пропис није објављен, потребно је навести његов назив и 

приложити пропис, коришћењем опције „Додај датотеку“. 

 

 
 

д5) Члан/ови прописа, кojим/а се утврђуjе издатак. Уноси/е се члан/ови прописа, којим/а се 

дефинише овај финансијски издатак.  

 

 
 

д6) Тарифни број/еви. Уносе се сви тарифни бројеви, ако постоје. 

 

 
 

д7) Износ. Уноси се тачан износ издатка у динарима (РСД) или другој валути, ако тако 

дефинише пропис. Уколико је износ исказан у процентима, навести проценте и на основу чега 

се одређује износ. Уколико за различите категорије постоје различити износи издатака, навести 

све износе, уз прецизирање на коју категорију се који износ односи. 

 

  

д8) Сврха плаћања. Навести сврху плаћања, коју подносилац захтева уноси у уплатницу.  

 

 
 

д9) Прималац. У ово поље се уноси назив примаоца и адреса коју је потребно унети у 

уплатницу. 
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д10) Број рачуна за уплату. У ово поље се уноси број рачуна за уплату, који је потребно унети 

у уплатницу. 

 

  

д11) Позив на број. У ово поље се уноси позив на број (уколико постоји), који је потребно 

унети у уплатницу. 

 

  

д12) Коментар (ослобођења од издатака, друге специфичности од значаја). У ово поље је 

потребно унети напомену о било којим специфичностима овог издатка, које се могу, на пример, 

односити на ослобођење појединих подносилаца од плаћања и сл. 

  

 
 

 

Ђ.  ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 

 

У овом делу обрасца, наводе се подаци везани за остале елементе административног поступка 

(рокове, образац, време важења издатог документа и сл.). 

 

Поља ђ1-ђ12 

 

У ова поља се уносе подаци о роковима за решавање по захтеву и уређење неуредног захтева, 

времену важења издатог документа и прописима који их дефинишу. 

 

ђ1) Да ли је прописом предвиђен рок за решавање захтева? У зависности од тога да ли је 

прописан рок за решавање поступка, бира се једна од понуђених опција. 

 

 
 

ђ2) Врста прописа којим је утврђен рок за решавање захтева. У зависности од тога да ли је 

рок утврђен општим или посебним прописом, бира се једна од понуђених опција. 
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ђ3) Рок за решавање захтева утврђен прописом. Наводи се рок на начин на који је 

дефинисан у конкретном пропису. 

 

 
 

ђ4) Назив прописа којим се утврђује рок и број службеног гласила. Електронски образац је 

повезан са порталом Службеног гласника Републике Србије, тако да је могућ одабир назива 

релевантног прописа. 

 

  

ђ5) Уколико пропис није објављен у службеном гласилу, навести назив прописа и 

приложити пропис. Уколико пропис није објављен у Службеном гласнику Републике Србије, 

потребно је навести његов назив и приложити пропис, коришћењем опције „Додај датотеку“. 

 

 
 

ђ6) Члан/ови прописа, кojим/а се утврђуjе рок. Уноси се члан прописа, којим се утврђује 

рок.  

 

 
 

ђ7) Рок за уређење неуредно поднетог захтева. Навести рок, који је прописан за уређење 

неуредно поднетог захтева од стране подносиоца. Уколико рок није прописан, навести рок који 

се даје подносиоцу да уреди захтев. 

 

 
 

ђ8) Просечан рок за решавање уредно поднетог захтева. Уноси се просечан рок, који је 

надлежном органу/организацији потребан за решавање уредно поднетог захтева у пракси (када 

су испуњени сви процедурални услови: обезбеђена документација, извршене уплате и дате све 

Напоменe:  

• Неопходно је почети са уносом кључних речи (из назива прописа), како би се 

пронашао пропис у падајућем менију, који је повезан са Службеним гласником. 

• У случају да се одабере погрешан пропис, на крају поља се налази знак Х, којим се 

брише погрешно одабран назив прописа.  
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потребне информације). Потребно је навести просечан рок из праксе, независно од рока који је 

прописан законом. 

  

 
 

ђ9) Време важења акта, добијеног по окончању административног поступка. Навести рок 

важења акта, уколико постоји (нпр. две године и сл.). Уколико је време важења акта 

неограничено, то јасно прецизирати. 

 

 
 

ђ10) Назив прописа којим се утврђује време важења издатог акта и број службеног 

гласила. Одговор на ово питање се уноси, уколико је време важења издатог акта прописано. 

Електронски образац је повезан са порталом Службеног гласника Републике Србије, тако да је 

могуће одабрати назив релевантног прописа. 

 

  

ђ11) Уколико пропис није објављен у службеном гласилу, навести назив прописа и 

приложити пропис. Уколико пропис није објављен у Службеном гласнику Републике Србије, 

потребно је навести његов назив и приложити пропис, коришћењем опције „Додај датотеку“. 

 

 

 
 

ђ12) Члан прописа, којим се утврђује време важења издатог акта. Одговор на ово питање се 

уноси, уколико је време важења издатог акта прописано. Уноси се члан прописа, којим се 

утврђује време важења. 

 

Напоменe:  

 

• Неопходно је почети са уносом кључних речи (из назива прописа), како би се 

пронашао пропис у падајућем менију, који је повезан са Службеним гласником. 

• У случају да се одабере погрешан пропис, на крају поља се налази знак Х, којим 

се брише погрешно одабран назив прописа.  
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Поља ђ13-ђ20 

 

У овом делу електронског обрасца, уносе се подаци о обрасцу за подношење захтева у оквиру 

административног поступка (уколико постоји), који попуњава и предаје подносилац захтева. 

 

ђ13) Форма подношења захтева. У зависности од тога на који начин странка може да поднесе 

захтев за административни поступак, врши се одабир између понуђених опција. Ако постоји 

више начина за подношење захтева, бира се свака могућа опција. 

 

Напомена: У случају подношења захтева путем портала, обрасцем се сматра сама страница 

портала, на којој подносилац захтева уноси потребне информације. Стога се наредна питања, 

која се тичу обрасца, односе и на овај случај и потребно је на њих дати одговор. 

 

 

 
 

ђ13а) Рок за достављање захтева надлежном органу/организацији од стране подносиоца 

захтева (ако рок постоји). У овом пољу обрасца уноси се рок у коме је подносилац захтева 

обавезан да захтев достави надлежном органу/организацији, ако тај рок постоји.   

 

Пример: Административни поступак Годишњи извештај трговаца на мало дуванским 

производима. Овај извештај, према важећем Правилнику, привредни субјекти достављају 

најкасније до 15. јануара наредне године, те је тако потребно и навести у одговору на ово 

питање.  

 

 

 
 

ђ14) Врста обрасца за подношење захтева. Бира се једна од понуђених опција:  

 

• Самостално припремљен од стране организационе јединице – у случају да комплетан 

образац није објављен у пропису, нити су прописом дефинисани елементи обрасца, већ је 

образац потпуно самостално припремљен од стране организационе јединице надлежног 

органа/организације, која спроводи поступак; 

• Припремљен од стране организационе јединице, на основу елемената дефинисаних 

прописом – уколико је пропис дефинисао елементе које образац мора да садржи, а 

организациона јединица припремила образац на основу прописаних елемената;  
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• Објављен прописом - уколико је комплетан образац објављен у пропису. 

 

 

ђ15) Назив прописа у коме је објављен образац, односно којим су дефинисани његови 

елементи и број службеног гласила. Одговор на ово питање се уноси, уколико су образац или 

његови елементи прописани (2. или 3. одговор на питање ђ14). Електронски образац је повезан 

са порталом Службеног гласника Републике Србије, тако да је могуће одабрати назив 

релевантног прописа. 

  

 
 

ђ16) Уколико пропис није објављен у службеном гласилу, навести назив прописа и 

приложити пропис. Уколико пропис није објављен у Службеном гласнику Републике Србије, 

потребно је навести његов назив и приложити пропис, коришћењем опције „Додај датотеку“. 

 

 
 

ђ17) Члан прописа којим је објављен образац или дефинисани његови елементи. Одговор 

на ово питање се уноси, уколико су образац или његови елементи прописани. 

 

 
 

ђ18) Начин на који подносилац преузима образац за подношење захтева. Бира се једна или 

две понуђене опције, зависно од случаја. 

 

 
 

Напоменe:  

• Неопходно је почети са уносом кључних речи (из назива прописа), како би се 

пронашао пропис у падајућем менију, који је повезан са Службеним гласником. 

• У случају да се одабере погрешан пропис, на крају поља се налази знак Х, којим се 

брише погрешно одабран назив прописа.  
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ђ19) Линк на коме се образац може преузети. Уколико се образац може преузети 

електронским путем, навести тачан линк за преузимање обрасца (не уносити рецимо линк ка 

првој страни веб сајта органа/организације, већ ка самом обрасцу). Уколико постоји више 

линкова за преузимање образаца, потребно их је унети.  

 

 
 

ђ20) Приложити образац за подношење захтева. Уколико у одговору на питање ђ19 није унет 

линк ка обрасцу, потребно је приложити образац, коришћењем опције „Додај датотеку“. 

Уколико за један поступак постоји више од једног обрасца (најчешће за различите категорије 

подносиоца захтева и сл.), омогућено је прилагање више образаца. 

 

 
 

 

Поља ђ21-ђ25 

 

У овом делу обрасца, уносе се подаци о начину на који подносилац доставља захтев, начину 

достављања издатог акта и постојању регистра издатих аката. 

 

ђ21) Начин на који подносилац доставља захтев надлежном органу/организацији.  У 

зависности од тога на који начин подносилац може предати захтев, бира се једна или обе 

понуђене опције.  
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ђ21а) Навести линк/електронску адресу преко које подносилац доставља захтев. Уколико 

се образац може доставити надлежном органу/организацији електронским путем, потребно је 

навести линк/електронску адресу преко које подносилац доставља захтев. 

 

 
 

ђ22) Начин на који надлежни орган/организација доставља акт подносиоцу захтева. У 

зависности од тога на који начин надлежни орган/организација доставља издати акт 

подносиоцу захтева, бира се једна или више понуђених опција. 

 

 
 

ђ23) Да ли постоји регистар издатих аката? У зависности од тога да ли регистар издатих 

аката постоји или не или је у поступку израде, бира се једна од понуђених опција.  

 

 
 

ђ24) Да ли је регистар издатих аката јавно доступан? У зависности од тога да ли је регистар 

издатих аката јавно доступан или не, или је у поступку израде, бира се једна од понуђених 

опција. Овде се говори о доступности путем интернета свим заинтересованим особама (не на 

посебне захтеве). 

 

 
 

ђ25) Навести линк јавног регистра. Одговор на ово питање се уноси уколико постоји јавно 

доступан регистар издатих аката. Навести линк за јавни регистар. Ако постоји више линкова 

јавног регистра, уносе се сви линкови. 
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Е.  ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК 

 

У овом делу обрасца, наводе се информације о жалбеном поступку, роковима и надлежним 

органима задуженим за поступање по жалби или приговору. 

 

Поља е1-е9 

 

е1) Против акта донетог у административном поступку. У зависности од тога да ли је 

могуће изјављивање жалбе или приговора, изјављивање и жалбе и приговора или вођење 

управног спора, бира се једна или више понуђених опција. Уколико се одабере један од прва 

три одговора, отварају се питања е2-е19 на која је потребно одговорити. 

 

 
 

е2) Назив прописа којим се утврђује право жалбе/приговора и број службеног гласила. 

Одговор на ово питање се уноси, уколико је могуће изјављивање жалбе, односно приговора. 

Електронски образац је повезан са порталом Службеног гласника Републике Србије, тако да је 

могуће одабрати назив релевантног прописа. 

 

 
 

е3) Уколико пропис није објављен у службеном гласилу, навести назив прописа и 

приложити пропис. Уколико пропис није објављен у Службеном гласнику Републике Србије, 

потребно је навести његов назив и приложити пропис, коришћењем опције „Додај датотеку“. 

 

 
 

е4) Члан прописа којим се утврђује право на жалбе/приговор. Одговор на ово питање се 

уноси, уколико је могуће изјављивање жалбе, односно приговора. Уноси се релевантан члан 

прописа. 

  

Напоменe:  

• Неопходно је почети са уносом кључних речи (из назива прописа), како би се 

пронашао пропис у падајућем менију, који је повезан са Службеним гласником. 

• У случају да се одабере погрешан пропис, на крају поља се налази знак Х, којим се 

брише погрешно одабран назив прописа.  
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е5) Орган коме се доставља жалба/приговор. Навести назив органа коме се доставља жалба, 

односно приговор.  

 

 
 

е6) Рок за достављање жалбе/приговора. Навести прописани рок за достављање 

жалбе/приговора од стране подносиоца захтева. Од важности је навести од када почиње рок за 

достављање жалбе (нпр. 15 дана од дана објављивања или достављања одлуке). 

 

 
 

е7) Начин на који се жалба/приговор подноси. У зависности од тога на који начин 

подносилац захтева подноси жалбу/приговор, бира се једна или више понуђених опција.  

 

 
 

е8) Орган надлежан за одлучивање по жалби/приговору. Навести назив органа који је 

надлежан за одлучивање по жалби/приговору. 

 

 
 

е9) Рок за одлучивање по жалби/приговору. Навести прописани рок за одлучивање 

надлежног органа по жалби/приговору. Од важности је навести од када почиње рок за 

одлучивање (нпр. 30 дана од дана достављања жалбе). 

 

 
 

Поља е10-е19 

 

е10) Пун назив трошка. Уноси се назив финансијског трошка који подносилац има у 

жалбеном поступку. 
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е11) Нaзив прописа кojим се утврђуjе трошак и број службеног гласила. Електронски 

образац је повезан са порталом Службеног гласника Републике Србије, тако да је могуће 

одабрати назив релевантног прописа. 

 

 
 

е12) Уколико пропис није објављен у службеном гласилу, навести назив прописа и 

приложити пропис. Уколико пропис није објављен, потребно је навести његов назив и 

приложити пропис, коришћењем опције „Додај датотеку“. 

 

 
 

е13) Члан/ови прописа кojим/а се утврђуjе трошак. Уноси/е се члан/ови прописа, којим/а се 

дефинише овај финансијски трошак. 

 

 
 

е14) Тарифни број/еви. Уноси се сви тарифни бројеви, ако постоје. 

 

 
 

е15) Износ. Уноси се тачан износ трошка у динарима (РСД).  

 

 
 

е16) Сврха плаћања. Навести сврху плаћања коју подносилац захтева уноси у уплатницу.  

 

 

Напоменe:  

• Неопходно је почети са уносом кључних речи (из назива прописа), како би се 

пронашао пропис у падајућем менију, који је повезан са Службеним гласником. 

• У случају да се одабере погрешан пропис, на крају поља се налази знак Х, којим се 

брише погрешно одабран назив прописа.  
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е17) Прималац. У ово поље се уноси назив примаоца и адреса, које је потребно унети у 

уплатницу. 

 

 
 

е18) Број рачуна за уплату. У ово поље се уноси број рачуна за уплату који је потребно унети 

у уплатницу. 

 

 
 

е19) Позив на број. У ово поље се уноси позив на број (уколико постоји), који је потребно 

унети у уплатницу. Уколико је немогуће одредити унапред позив на број, или постоји 

специфичан начин одређивања, ово је неопходно да наведете у делу обрасца који се односи на 

напомене. 

 

 
 

 

Ж.  ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ УКИДАЊЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 

 

У циљу унапређења административних поступака, као и релевантних прописа, у овом делу 

обрасца се уносе мишљења и предлози лица које попуњава образац. 

 

ж1) Да ли сматрате да је административни поступак застарео. У зависности од мишљења и 

искуства службеника, бира се једна од понуђених опција. 

 

 
 

ж2) Образложите застарелост административног поступка. Уколико је одговор на питање 

ж1 позитиван, уноси се објашњење из ког разлога је административни поступак застарео. 
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ж3) Административни поступак је потребно. Државни службеник може, у складу са својим 

ставом, да предложи промену коју је потребно предузети у вези са административним 

поступком, без обзира да ли се у одговору на питање под ж1) изјаснио да сматра да је поступак 

застарео или не. Ово питање се не односи само на застарелост административног поступка, већ 

и на друге разлоге који могу да утичу на потребу његовог укидања или измене.  

 
 

ж4) Образложите потребу за укидањем. Ово поље се попуњава уколико је одговор на питање 

ж3) „Укинути”. Уноси се објашњење разлога за укидање административног поступка. 

 

 
 

ж5) Наведите предлог за измену административног поступка и дајте образложење.  Ово 

поље се попуњава уколико је одговор на питање ж3) „Изменити”. Бира се једна или више 

понуђених опција, уз образложење предлога за измену. У случају више предлога, одабрати 

више понуђених опција и образложити.  
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ж6) Наведите прописе и чланове које је потребно изменити. Ово поље се попуњава уколико 

је одговор на питање ж3) „укинути” или „изменити”. Наводи се тачан назив прописа, са 

навођењем конкретних чланова које је потребно изменити. 

 

 
 

ж7) Да ли сматрате да постоји преклапање надлежности више органа/ организација у 

спровођењу административног поступка? Бира се једна од понуђених опција. 

 

 
 

ж8) Образложити између којих органа/организација постоји преклапање надлежности и у 

чему се састоји. Уколико је одговор на питање ж7 позитиван, навести називе 

органа/организација, код којих постоји преклапање надлежности и образложити у чему се то 

преклапање састоји. 

 

 
ж9) Да ли би било могуће обављање административног поступка електронским путем у 

целости, уколико то већ није случај? У зависности од мишљења и искуства службеника, бира 

се једна од понуђених опција. 

 

 
 

ж10) Наведите предуслов за обављање административног поступка електронским путем у 

целости. Навести које предуслове треба обезбедити за обављање административног поступка 

електронским путем у целости. 

 

 

 

З.  НАПОМЕНЕ 

Овај део обрасца предвиђен је за све додатне напомене у вези са административним поступком, 

ако постоје.  Уколико се напомене односе на одређена поља из обрасца обавезно упишите број 

поља на које се односи коментар а потом сам коментар, како би се тачно знало на које поље 

обрасца дајете додатну информацију. 

 



48 

 

  
 

 

5.3.8 Шта следи након попуњавања свих релевантних поља у електронском 

обрасцу? 

 

Након попуњавања свих релевантних поља у електронском обрасцу и пажљиве провере 

тачности и свеобухватности података, следи подношење обрасца и то одабиром опције 

„Пошаљи“. Када службеник, надлежан за попис поступка (категорија К4), одабере опцију 

„Пошаљи“, попуњен образац се шаље координатору (категорија К2 или К3) на проверу и 

одобравање. Истовремено, образац се „закључава” за службеника, који пописује овај поступак.  

 

Након одабира опције „Пошаљи“, статус поступка у бази се мења у „Чека одобрење од 

координатора“.  

 

5.3.9 Први степен провере обрасца од стране координатора 

 

Након што службеник одабере опцију „Пошаљи“, следи провера обрасца од стране 

координатора у оквиру надлежног органа. Координатор проверава тачност и свеобухватност 

података. Постоје два могућа исхода провере: 1) уочавање недостатака, након чега координатор 

враћа службенику на дораду/исправку и 2) одобравање обрасца. Следи опис обе опције: 

 

1) Уочени недостаци  

 

У овом случају, координатор уноси коментар у поље „Коментар за исправку“, које се налази на 

почетку сваке секције (А-Ж). У ово поље се уносе коментари на сва релевантна питања у 

оквиру конкретне секције, са назнаком на које се питање/поље коментар односи (пример дат на 

слици која следи).  

Важно: Пре него што се одабере опција „Пошаљи”, пажљиво проверити тачност и 

свеобухватност свих унетих података, јер поновне измене од стране службеника, 

надлежног за попис поступка, неће бити могуће, док координатор не изврши проверу.  
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Након уноса свих коментара, координатор бира опцију „Врати на дораду“ на крају обрасца, 

након чега се образац „откључава“ за службеника, надлежног за попис овог поступка.  

 

 
 

Након враћања на дораду, статус поступка у бази се мења у „Враћен на дораду од 

координатора“. 

 

Службеник, надлежан за попис, приступа изменама обрасца, у складу са коментарима 

координатора. Након унетих измена и допуна, службеник поново бира опцију „Пошаљи“. 

Поступак се понавља онолико пута колико координатор сматра неопходним, док се образац не 

попуни на одговарајући начин. 

 

 

 

 

 

 

Важно:  

• Како би се избегао велики број итерација, од изузетне је важности да службеник 

одмах адекватно попуни образац, као и да координатор формулише коментаре што 

јасније и конкретније.   

• Јако је важно да службеник не брише коментаре већ их је потребно оставити 

видљивим координатору и након унетих измена у складу са коментарима. 

Коментари се аутоматски бришу у систему, након што координатор одобри 

поступак. 
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2) Одобравање обрасца 

 

Када је, по мишљењу координатора, образац исправно попуњен (без или са враћањем на 

дораду), координатор бира опцију на дну обрасца „Одобри“. Ово је знак да је координатор 

сагласан са тачношћу и комплетношћу информација у обрасцу.  

 

Када координатор одобри поступак, статус поступка у бази се мења у „Одобрен од 

координатора“. 

 

Након одабира ове опције, образац се „закључава” за службеника, који пописује овај поступак 

и координатора и иде на други степен провере, који спроводи Републички секретаријат за јавне 

политике.  

 

 

Напомена: Координатор има могућност корекције обрасца, при чему је важно нагласити да 

није могуће идентификовати која особа је извршила корекције у том случају.  

 

5.3.10 Други степен провере од стране РСЈП-а 

 

Након што координатор одобри образац (одабере опцију „Одобри“), следи провера обрасца од 

стране РСЈП (категорија К1). И у овом случају, постоје два могућа исхода провере: 1) уочавање 

недостатака, након чега представник РСЈП-а враћа образац на дораду/исправку службенику, 

надлежном за попис и 2) коначно одобравање обрасца. Следи опис обе опције: 

 

1) Уочени недостаци 

 

Уколико се уоче недостаци, представник РСЈП-а уноси коментаре у поље „Коментар за 

исправку“. Цео поступак је исти као и у случају првог степена провере – службеник исправља, 

координатор одобрава (опис дат у Одељку 5.3.9). Једина разлика у односу на први степен 

провере јесте у томе што представник РСЈП-а нема могућност измене обрасца, за разлику од 

координатора, већ само формулисања коментара. 

Важно: Пре него што се одабере опција „Одобри”, пажљиво проверити тачност и 

свеобухватност свих унетих података, јер поновне измене у обрасцу неће бити могуће до 

момента добијања коментара од стране Републичког секретаријата за јавне политике, а без 

подношења образложеног захтева.  
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Након враћања на дораду, статус поступка у бази се мења у „Враћен на дораду од РСЈП“. 

  

2) Одобравање обрасца 

 

Када је образац у потпуности исправно попуњен (без или са враћањем на дораду од стране 

РСЈП), представник РСЈП-а одабира опцију на дну обрасца „Проверено“. Ово је знак да је 

попис административног поступка завршен и да је поступак спреман за анализу.  

 
 

Након одабира опције „Проверено“, статус поступка у бази се мења у „Спреман за анализу“. 

 

Важно: Јако је важно да службеник / координатор не бришу коментаре РСЈП-а, већ их је 

потребно оставити видљивим представнику РСЈП-а и након унетих измена у складу са 

коментарима. Коментари се аутоматски бришу у систему, након што  представник РСЈП-а 

одабере опцију „Проверено“.  

Важно:  Након избора опције „Проверено“, попуњавање обрасца је завршено. Овлашћено 

лице ће имати увид у попуњени образац, након чега ће га моћи одштампати, како би га 

потписао и ставио печат у име органа/организације у којој се административни поступак 

спроводи. Целокупан процес за попис административних поступака је завршен тек када 

одштампани, потписани и оверени обрасци, списак поступака и пратећа изјава буду послати 

на адресу Републичког секретарија за јавне политике са назнаком „Попис административних 

поступака“. 


