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Рокови у систему еДозволе 
 
Рокови за поступање које систем еДозволе прати на потпроцесима дефинисани су у складу са Правилником о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

Рокови који се аутоматски прате су следећи: 

 Поступак 
Статус који започиње 
рок 

Статус који 
завршава рок 

Дани рока 

     

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ         

Комуникација са РГЗ-ом Захтев послат РГЗ-у Одговор послат 2 радна 

Комуникација са имаоцем јавних овлашћења 
Захтев послат имаоцу 
јавних овлашћења 

Одговор послат 15 календарских 

     

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА         

Комуникација са РГЗ-ом Захтев послат РГЗ-у Одговор послат 2 радна 

     

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ РАДОВА (ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА)   

Комуникација са РГЗ-ом Захтев послат РГЗ-у Одговор послат 2 радна 

     

ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА         

Комуникација са РГЗ-ом Захтев послат РГЗ-у Одговор послат 2 радна 

     

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА         

Комуникација са инспекцијом 
Захтев послат 
инспекцији 

Одговор послат 3 радна 

     

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ   

Комуникација са инспекцијом 
Захтев послат 
инспекцији 

Одговор послат 3 радна 

     

ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ         

Комуникација са органом надлежним за послове 
заштите од пожара 

Захтев послат МУП-у, 
сектору за ванредне 
ситуације 

Одговор послат 15 календарских 

     

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ         

Слање захтева имаоцу јавних овлашћења за 
прикључење на инфраструктуру 

Захтев послат имаоцу 
јавних овлашћења 

Одговор послат 15 календарских 

     

УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ         

Комуникација са РГЗ-ом Захтев послат РГЗ-у Одговор послат 7 радних 

 

Напомена: Тренутно постоје техничка ограничења за праћење различитих рокова за објекте из члана 133 

Закона при издавању услова за пројектовање и прикључење и при давању сагласности на мере заштите од 
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пожара, те систем приказује рок од 15 уместо 30 календарских дана. Регистратори су свесни овог проблема и 

санкциони поступци ће се покретати у складу са Законом, независно од приказа у систему еДозволе.  

Сви рокови у систему мере се од поноћи и време када је захтев послат не утиче на рокове, зато што рокови теку 

тек од следећег дана. На сличан начин, рокови истичу у поноћ.  

Индикатор рокова 
На свим поступцима на којима се мере рокови може се видети индикатор рокова, круг у коме се налази број 

дана (слика 1). Број дана у индикатору односи се на календарске дане у случају да се рок мери у календарским 

данима, односно на радне дане ако је рок прописан у радним данима. 

 

Слика 1 

Поступци у којима се рокови не мере немају индикаторе. 

Индикатори могу бити у три боје: 

- Зелени индикатор означава да је поступак још увек у току, а приказани број представља број дана до 

истека рока 

- Сиви индикатор означава да је поступак завршен, а приказани број представља број дана до истека рока 

у тренутку завршетка обраде 

- Црвен индикатор означава да је у поступку дошло до прекорачења рока, а приказани број представља 

број дана од истека рока. У случају да је дошло до прекорачења рока, индикатор остаје црвене боје и 

по завршетку обраде. 

Детаљи о почетку и крају мерења рока 
Важно је знати да „Датум почетка“ приказан у прегледу свих предмета (слика 2) не представља почетак мерења 

рока. Овај датум представља време када је надлежни орган почео припрему захтева и овај датим не узима се 

у обзир при мерењу рокова. 

 

Слика 2 
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Мерење рокова почиње од тренутка када надлежни орган пошаље захтев, односно, прецизније, од следећег дана. 

Датум и време када је надлежни орган упутио захтев могу се видети у „Преглед статуса пријаве“ (слика 3) 

 

Слика 3 

 

У прегледу који се добија овим избором могу се видети детаљи о обради предмета и о обрађивачима, укључујући и 

датум и време када је захтев послат и од којег се мери рок за поступање (слика 4). 

 

Слика 4 

 

 


