
У складу са чланом 13. 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, 145/14, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) 

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ДОКУМЕНТА – УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

1. Извод из важеће планске документације вишег реда за подручје које се обрађује  

 Текстуални део-саобраћај, правила уређења и правила грађења 

 Графички прилози-Намена простора, саобраћајна решења са попречним профилима. 
 

2. Информација о локацији, издата од стране надлежног општинског органа. 
 

 

3. Ширу ситуацију обрађиване локације приказане на орто-фото подлози. 
 

4. Ситуациони план са приказом постојећег и планираног решења израђен на подлози 

овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са Законом о планирању и изградњи и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019), са јасно обележеним државним путевима, са 

бројем пута и стационажама почетка и краја деоница објеката из наше надлежности у оквиру 

граница пројекта, стационажама раскрсница и прикључака (јасно обележени постојећи и 

планирани прикључци) и стационажама постојећих и планираних инсталација. На графичким 

прилозима приказати: 

 Границу урбанистичког пројекта 

 Садржај објеката на парцели 

 Идејно решење саобраћајног прикључка на државни пут (уколико је планиран) 

 Положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано) 

 Попречни профил саобраћајница 

 Нивелациони план 

- Бројеве државних путева преузети из Уредбе о категоризацији државних путева 

(„Сл.гл.РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15). 
 

5. Текстуали прилог са описом и образложењем планираног решења саобраћаја. 
 

6. Мишљење и податке о стационажама државних путева прибавити од надлежног 

Предузећа за путеве и надлежног надзорног органа ЈП „Путеви Србије“ којима су државни 

путеви у оквиру границе плана поверени на заштиту и одржавање. 
 

7. Комплетна документација може бити достављена у електронском облику док прилоге под 

бројем 3. и 4.  обавезно доставити и у штампаном облику. 
 

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

Уколико уз ваш захтев не буде достављена документација од 1-8 овог упутства ЈП „Путеви 

Србије“ ће  закључком  одбацити захтев. 
 

Сходно члану 47б. Закона о планирању и изградњи, дужни смо да на захтев носиоца израде 

плана, у року од 30 дана, доставимо тражене податке без накнаде. 

 

Захтев се подноси на адресу: 

 

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 

Сектор за стратегију, пројектовање и развој 

БЕОГРАД 

Булевар краља Аксандра бр.282 


