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поднесем 

захтев?
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добити 

дозволу?

Која 
документа 

треба да спремим?

Колико ће
ме то коштати?

E  
 
 РЕГИСТАР

Електронски регистар 
административних поступака
У П У Т С Т В О

Израду електронског регистра у Краљеву омо-
гућио је пројекат “Унапређење пословног 
окружења на локалном нивоу кроз регула-
торну реформу” који финансира Швајцарски 
државни секретаријат за економске послове 
(SECO), а имплементира ОПТИМУС – Центар 
за добро управљање у сарадњи са Сталном 
конференцијом градова и општина - Савезом 
градова и општина Србије. 

Пројекат има за циљ да обезбеди боље пословно 
окружење у локалним самоуправама кроз 
поједностављење административних поступака 
и процедура. Резултати пројекта су повећана 
ефикасност и транспарентност рада локалне 
администрације, а смањени трошкови и време 
за добијање решења, одобрења и дозвола.
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Шта је електронски регистар 
административних поступака?
Електронски регистар је нови “онлајн” сервис Града 
који садржи све административне поступке који су у 
надлежности градске управе и омогућава корисницима 
да брзо и лако дођу до неопходних информација.

На брз и једноставан начин сазнајте како, у ком року и уз које 
трошкове можете добити уверење, дозволу или решење.
 

Електронски регистар можете користити тако што ћете на 
почетној страни интернет презентације Града изабрати линк 
(www.kraljevo.org) који Вас води до прве стране електронског 
регистра.

Како да поднесем захтев?
ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР

административних поступака

Izradu elektronskog registra omogućio je projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou 

kroz regulatornu reformu" koji finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO).

PRETRAŽIVANJE

ELEKTRONSKI REGISTAR

administrativnih postupaka u nadležnosti gradske uprave

Uputstvo za korišćenje 

Elektronskog registra

Elektronski registar administrativnih postupaka 

Vam pruža mogućnost da, na brz i pregledan 

način, dođete do informacija o načinu podno- 

šenja zahteva za ostvarivanje Vaših prava,  koja su 

u nadležnosti lokalne samouprave. Na jednom 

mestu možete doći do informacija kako, uz koja 

dokumenta, u kom roku i uz koje troškove 

možete dobiti potrebnu dozvolu, odobrenje, 

rešenje, izvod i ostala akta koja izdaje naša 

lokalna samouprava. 

Takođe, na registru možete preuzeti obrazac koji 

treba popuniti kako biste započeli željeni postu-

pak. Bilo da je u pitanju izvod iz matične knjige ili 

neophodna dozvola za veliki građevinski podu-

hvat, elektronski registar Vam, kao servis privrede 

i građana, omogućava lakše poslovanje i jedno-

stavniju komunikaciju sa našom upravom.

Koliko će

Kada ću 

dozvolu?

Koja 

dokumenta 

treba da spremim?

Kako da 

podnesem 

zahtev?

Skupštinski poslovi, poslovi radonačelnika i gradskog veća

Urbanizam i izgradnja

Imovinsko-pravni poslovi

Komunalni, stambeni i poslovi saobraćaja

Zaštita životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu

Zajednički poslovi

Informisanje

Naplata javnih prihoda

1  DELATNOSTI      

Privreda

PRETRAŽIVANJE

ELEKTRONSKI REGISTARadministrativnih postupaka u nadležnosti gradske uprave

Uputstvo za korišćenje 
Elektronskog registra

• Odeljenje za privredu

• Odeljenje za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i gradskog veća

• Odeljenje za urbanizam i izgradnju

• Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

 EKSPROPRIJACIJA NEPOKRETNOSTI

 PONIŠTAJ REŠENJA O EKSPROPRIJACIJI NEPOKRETNOSTI 

 TAPIJA 

 SAMOVLASNA ZAUZEĆA

 POVRAĆAJ POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 POVRAĆAJ UTRINA I PAŠNJAKA

 UVERENJE O NACIONALIZACIJI 

 UTVRĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA

 KONVERZIJA PRAVA KORIŠĆENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU

 PONIŠTAJ REŠENJA O IZUZIMANJU ZEMLJIŠTA

 OTUĐENJE I ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA JAVNIM NADMETANJEM, PRIKUPLJANJEM   

PONUDA I NEPOSREDNOM POGODBOM

• Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja

• Odeljenje za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu

• Odeljenje za zajedničke poslove

• Odeljenje za informisanje

• Gradska uprava za naplatu javnih prihoda

2  ORGANIZACIONE JEDINICE

PRETRAŽIVANJE

ELEKTRONSKI REGISTAR

administrativnih postupaka u nadležnosti gradske uprave

Uputstvo za korišćenje 

Elektronskog registra
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Како можете доћи до потребних 
информација?

На првој страни можете започети претрагу 
регистра, уз помоћ једног од више претра-
живача. Претраживање можете вршити по 
делатностима, градским организационим једи-
ницама, административним поступцима или 
кључним речима. На овој страници ћете пронаћи 
и упутство о коришћењу електронског регистра.

Избором претраживања по „делатностима“ 
отвориће Вам се страна на којој су побројане 
делатности у надлежности локалне самоу-
праве. Када се одлучите за одређену делатност, 
приказаће Вам се сви административни по-
ступци које спроводи градска управа у оквиру 
те делатности. Можете одабрати неку од 
следећих делатности: привреда, урбанизам 
и грађевинарство, стамбено-комунални по-
слови, имовинско-правни послови итд.

Уколико одаберете претраживање по органи-
зационим јединицама, када изаберете кон-
кретно одељење или одсек, појавиће се листа 
свих административних поступака који се реа-
лизују у оквиру те организационе јединице. 

Избором било ког административног пос-
тупка отвара се страница која садржи све 
неопходне информације које су Вам потребне 
за реализацију поступка као што су: неопходна 
документација за подношење захтева, висина 
такси и накнада које треба да уплатите, 
потребан рок за решавање потпуног предмета, 
контакт подаци службеника који обрађује 
захтев и слично. Такође, одавде можете скину-
ти образац који треба да попуните како бисте 
поднели захтев.
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