
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) 

 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ  УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 
ЗА  

Саобраћајно прикључење на државне путеве I и II реда 
 

I. Подношење захтева: у поступку спровођења обједињене процедуре 
захтев за издавање услова за пројектовање подноси министарство 
надлежно за послове грађевинарства  (члан 133. Закона о 
планирању и изградњи и члан 11. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре) 

 
II. Потребна документација уз захтев: уз захтев за издавање услова 

за пројектовање поднет од стране министарства надлежног за 
послове грађевинарства потребно је приложити: 

 копију Захтева за издавање локацијских услова поднету од 
стране Инвеститора на прописаном обрасцу (члан 6. став први 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре) 

 Идејно решење (члан 6. став други Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре) 

 копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске 
парцеле наведене у захтеву, и извод из катастра водова (члан 9. 
став трећи Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре).  

 
III. Форма у којој се доставља захтев и документација: (члан 3. и члан 

11 став други Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре) 

 захтев за издавање услова за пројектовање министарство 
надлежно за послове грађевинарства доставља у папирној форми 
(од 01.01.2016. захтеви ће се достављати у електронској форми)   

 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), у форми јединственог електронског документа у pdf 
формату, и цртежи из идејног решења  у дигиталној форми у dwg 
формату. 

 копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске 
парцеле наведене у захтеву, у дигиталној форми; 

 извод из катастра водова, у дигиталној форми 
 
IV. Обавезна садржина Идејног решења:  

 Ситуациони план (на катастарско-топографској подлози, оверене 
од Републичког геодетског завода и у одговарајућој размери) са 
приказом планираног решења са обележеним државним путем 
према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гл.РС“, број 
105/13 и 119/13), планираним саобраћајним прикључком, и 
оријентаионом стационажом државног пута на месту пресека 
осовине будућег уливно-изливног грла прикључне саобраћајнице и 
ивице коловоза пута на који се прикљућује објекаt. 



 Тачно дефинисане садржаје (врсту и намену) објеката на 
катастарској парцели из захтева, у циљу дефинисања обима и 
структуре саобраћаја која ће се појавити на будућем саобраћајном 
прикључкку на државни пут  

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

 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом 
са приказаним државним путевима.  

 Технички опис планираних инсталација. 

 Подаци о оквирном протоку саобраћаја који се очекује на 
планираном комплексу, односно број и тип возила.  

 
Захтев уз који није приложена документација наведена у тачки II, или 
није достављен у форми прописаној у тачки III овог упутства, одбацује 
се у писаној форми, у року од 7. дана. (Закључком) 
 
Уколико Идејно решење не садржи наведену документацију у тачки IV 
овог упутства, министарству надлежном за послове грађевинарства ће се 
доставити писaно обавештење о недостацима у садржини Идејног 
решења, уз навођење свих недостатака, у року од 7. дана (члан 12. став 
други Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре).  
 
Сходно члану 8б. став други 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) ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да на захтев 
министарства надлежног за послове грађевинарства, изда услове у 
року од 30 дана од дана пријема захтева. 
 
  
Пре издавања грађевинске дозволе инвестиор је у обавези да ЈП 
"Путеви Србије" достави на сагласност техничку документацију, и 
закључи Уговор о регулисању имовинско правних послова, уз 
плаћање накнаде за употребу јавног пута у складу са чланом 17. Закона 
о јавним путевима („Сл.гл.РС, број101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) 
и Одлуком о висини накнаде за употребу државног пута („Сл.гл.РС“, 
број 16/09).  
 
 
 
 
Захтев поднети на адресу:  
 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
Сектор за одржавање државних путева I и II реда 

БЕОГРАД 
Булевар краља Александра бр.282 

 
 

uslovi_odrzavanje@putevi-srbije.rs 


