
Успостављање обједињене процедуре у општи-                                                                                                             
ни Чајетина омогућио је пилот пројекат „По-
бољшање пословног окружења у циљу пове-
ћања инвестиција у туристичку инфраструктуру“, 
који партнерски спроводе Општина Чајетина, 
Регионална развојна агенција „Златибор“ и 
ОПТИМУС - Центар за добро управљање, у 
оквиру Програма развоја приватног сектора 
у југозападној Србији, који финансира Влада 
Швајцарске, а имплементира РРА „Златибор“. 

Општи циљ пројекта је допринос очувању 
радних места у сектору туризма у Општини 
Чајетина кроз повећање ефикасности, тран-
спарентности и општег унапређења рада у 
процесу добијања дозвола и сагласности у 
области изградње.

КАКО ДА БРЗО И ЛАКО ДОЂЕТЕ ДО 
ГРАЂЕВИНСКЕ И ОСТАЛИХ ДОЗВОЛА ИЗ 

ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА 



ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР
административних поступака у надлежности градске управе

Упутство за коришћење 
Електронског регистра

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ                                                                        

Већа организациона јединица

Мања организациона јединица 

Делатност 

Контакт подаци 
надлежног службеника 

Сврха административног поступка 

Правни основ административног 
поступка 

Такса/накнада коју је 
потребно уплатити 

Документација 

Рок за решавање потпуног 
предмета (дани)

Обавештење

Одељење за имовинско-правне послове

Одсек за експропријацију и изузимање

Стамбено-комунални послови и заштита животне средине

ЕминаМеђедовић, шеф одсека
Тел: 020 313 644 локал 109
Е пошта: /

Сврхапоступка је развлашћивање ранијих сопственика ради 
остваривања јавног интереса, уз накнаду која не може бити 
нижа од тржишне.
 
Закон о експропријацији

7

Запослени је дужан да одмах по пријему предмета у 
организациону једницу прегледа предмет и странку обавести о 
евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме би 
допуну требало извршити. 
По правилу, допушта се једна допуна поднеска.

Назив таксе 
/накнаде

Републичка 
административна 

такса

Број рачуна 
за уплату

Износ таксе
/накнаде

1.000,00 840-455678-09

Позив на 
број

87-521

Документ

Извод из катастра 
непокретности

Служба за катастар 
непокретности

Форма 
доставе

Назив институције 
која издаје 
документ

Оригинал

Коментар

/

Решење о 
утврђивању јавног 

интереса

Влада Републике 
Србије Оверена копија

Само у 
случају

потребе

IMV. 1.1

Odštampajte

А�������������� ��������

Корисничко име

Лозинка

2

1

3

4
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Избором категорије „Захтеви“ и подкате-
горије „Преглед захтева“ отвара се списак 
административних поступака из области 
изградње који су обухваћена обједињеном 
процедуром.

Уколико изаберете неки поступак са списка, 
отвориће се страница електронског регистра 
која садржи све потребне информације о 
начину подношења и решавања захтева: од 
потребне документације, висине таксе, до 
сврхе и описа поступка, рока за решавање 
и обрасца захтева. Попуните образац, пре-
дајте га на шалтер Општине са осталом до-
кументацијом и плаћеним таксама и то је све!

Уђите у траг свом захтеву! 
Како пратити ток предмета?

Приликом подношења захтева у Општини, 
службеник ће Вам доделити корисничко име 
и лозинку, помоћу којих можете у сваком 
тренутку да пратите у којој се фази налази 
Ваш предмет и када се очекује завршетак 
поступка.

Приступ свом предмету ћете имати када 
приступите категорији „Захтеви“ и изаберете 
под-категорију „Пријава/регистрација“ где 
се можете „улоговати“, користећи добијено 
корисничко име и лозинку. 

ШТА ЈЕ ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА У 
ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ?
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА је реформска новина, уведена 
изменама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. 
године, како би се убрзала, поједноставила и појефтинила 
изградња објеката у Србији.

Обједињена процедура уводи ново правило које гласи: 

Не морате више ићи од шалтера до шалтера, 
то други раде за Вас!

Комуникацију са јавним предузећима, катастром и другим 
организацијама у процесу прибављања докумената сада за  
Вас обавља Општинска управа. Потребно је да поднесете за-
хтев са потребном документацијом, а Општина ће, у Ваше име 
и за Ваш рачун, прибавити све потребне услове, сагласности 
и остала документа.

Само један долазак до шалтера! Како поднети захтев?

На првој страни интернет презентације Општине налази се 
линк (www.cajetina.org.rs) који води до стране 
Обједињена процедура Општине Чајетина.

Попуните и 

скините 

образац 

захтева


