
На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре ("Сл.гл.РС", број 22/15) 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА - 

Површинске и денивелисане раскрснице на државним путевима I и II реда  

I. Општа документација: 

 Захтев надлежног органа,

 Информација о локацији,  издата од стране надлежног органа,

 Извод из важеће планске документације за подручје које се обрађује пројектом (текст и графика),

 Идејно решење, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења

контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гл.РС", број 23/15).

II. Посебна документација:

1. Документ којим се регулишу права и обавезе између  управљача државних путева ЈП

"Путеви Србије",  у складу са чланом  7. и 8. Закона о јавним путевима ("Сл.гл.РС", број

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и финансијера, у складу са  чланом 2. тачка 43)

Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)).

2. Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто-фото подлози, са

приказаним државним путевима.

3. Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен на подлози овереној од

стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом, са обележеним

државним путевима (Уредбa о категоризацији државних путева ("Сл.гл.РС", број 105/13 и

119/13)) и дефинисаним стационажама објеката из наше надлежности.

4. Податке о стационажама државних путева прибавити од надлежног Предузећа за путеве

и надлежног надзорног органа ЈП "Путеви Србије" којима су државни путеви поверени на

заштиту и одржавање.

5. У захтеву навести име и презиме особе за контакт и број телефона.

Захтев који не садржи наведену документацију у тачки I и II овог упутства, одбацује се у писаној 

форми, у року од 7 дана. 

Сходно члану 8б. Закона о планирању и изградњи, ЈП "Путеви Србије" је у обавези да на захтев 

надлежног органа, изда услове у року од 30 дана од дана пријема захтева, уз накнаду. 

Захтев поднети на адресу: 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

Сектор за стратегију, пројектовање и развој 

БЕОГРАД 

Булевар краља Александра бр.282 


