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Панел " Критеријуми за претраживање" нуди могућност прегледа и издвајања једног или групе предмета. Доступни су основни и напредни филтери. 

Основни филтери су исти као и у другим модулима система 

еДозволе:  

 Број предмета (са могућношћу уноса целог броја 

предмета или само дела); 

 Заводни број;  

 Врста поступка; 

 Датум почетка од; 

 Датум почетка до; 

 Датум завршетка од; 

 Датум завршетка до; 

 Статус поступка; и 

 Активност поступка 
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Напредни филтери модула Супервизија: 

1. Статус санкционог поступка – омогућава избор 

предмета за које је покренут неки од санкционих 

поступака или није покренут ни један санкциони 

поступак; 
 

2. Санкциони поступак покренут од стране – омогућава 

ограничавање избора предмета за које је покренута 

санкција на оне за које је тај поступак покренула 

организација корисника који претражује, односно на 

предмете у којима је поступак покренула нека друга 

организација; 
 

3. Организација – омогућава избор свих предмета у 

којима је у обради учествовала изабрана организација. 

Уколико се траже предмети у којима је изабрана 

организација учествовала у потпроцедури, потребно је 

изабрати опцију „Укључи потпроцедуре у претрагу“ 

(опција 6.); 
 

4. Категорија кашњења користи се у комбинацији са „Број 

дана кашњења“ (опција 5.) с избором: 

 Мање или једнако избраном броју дана 

 Једнако избраном броју дана 

 Више или једнако избраном броју дана; 

 

5. Број дана кашњења повезан је са филтером „Категорија 

кашњења“ (опција 4.)  
 

6. Укључи потпроцедуре у претрагу – у случају да је ова 

опција активирана, све претраге по категорији 

кашњења или организацији укључиће и потпроцесе. 
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Ако опција није активирана, претраге се врше само по 

основном процесу а потпроцедуре нису укључене. 

НАПОМЕНА: Расположиви критеријуми за филтрирање 

зависе од улоге корисника, тако да неће сви корисници 

имати приступ истим критеријумима за претрагу. На 

пример, Регистратор у надлежном органу неће имати 

приступ опцији 3, односно претрази према организацији 

учеснику у обради предмета, док ће корисник са улогом 

Регистратор ЦЕОП  имати приступ овој опцији. 

Додатно, филтерима за модул Супервизија (означени 

бројевима 1-6) биће могуће приступити само у том 

модулу. 
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Напредни филтери осталих модула: 

У осталим модулима система, претраживање везано за 

рокове је организован другачије, прилагођено раду 

обрађивача. Овако организовани филтери омогућавају 

издвајање предмета којима рокови ускоро истичу и остале 

претраге везане за предмете којима рок још увек није 

истекао.  

12. Предмети према року омогућава претрагу по 

предметима којима рок истиче или којима је рок већ 

истекао за изабран број дана.  

13. Избор броја дана повезан је са критеријумом 

„Предмети према року“ и у њему се наводи 

специфичан број дана за претраживање 

14. Укључи потпроцедуре у претрагу – у случају да је ова 

опција активирана, све претраге по претходне две 

категорије укључиће и потпроцесе. Ако опција није 

активирана, претраге се врше само по основном 

процесу а потпроцедуре нису укључене. 
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Напредни филтери у свим модулима система еДозволе 

односе се на претраживање предмета према подносиоцу, 

инвеститору или броју катастарске парцеле. 

7. Идентификатор подносиоца (тачан или део било ког 

идентификатора) – омогућава претрагу по 

идентификатору подносиоца (ЈМБГ или број пасоша за 

физичка лица, матични број или ПИБ за правна лица); 
 

8. Назив подносиоца (тачан или део назива) – омогућава 

претрагу по имену и презимену за физичка лица или по 

називу за правна лица; 

НАПОМЕНА: С обзиром на специфичности података локацијских 

услова, претрага по инвеститору врши се кроз поља за 

подносиоца 

9. Идентификатор инвеститора (тачан или део било ког 

идентификатора) – омогућава претрагу по 

идентификатору инвеститора, на исти начин као у случају 

подносиоца; 
 

10. Назив инвеститора (тачан или део назива) – омогућава 

претрагу по називу инвеститора, на исти начин као у 

случају подносиоца; 
 

11. Број парцелe (основни број или број/подброј) – омогућава 

претрагу по катастарској парцели. У случају да се претрага 

врши по броју катастарске парцеле са подбројем, податке 

је потребно унети у формату број парцеле/подброј. 

 

 


