
Допис ФМ 720.01-3 

Упутство за издавање техничких услова за пројектовање у поступку издавања локацијских 

услова/ Решења о одобрењу за изградњу 

I. Подношење захтева: у складу са упутством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
број 110-00-154/2015-07 од 11.05.2015.г., a у поступку спровођења обједињене процедуре захтев за 
издавање локацијских услова/Решења о одобрењу за изградњу за пројектовање подноси се 
надлежном органу који по службеној дужности прибавља услове имаоца јавних овлашћења (члан 8б. 
Закона о планирању и изградњи и члан 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре); 

II. Садржај захтева и потребна документација уз захтев - захтев за издавање услова за пројектовање
поднет од стране надлежног органа треба да садржи:

 информацију о локацији, односно извод из важеће планске документације за подручје које се обрађује
пројектом (текст и графика);

 копија плана свих катастарских парцела дефинисаних у пројекту;

 податке о непокретности који се прибављају у складу са Правилником о поступку спровођења
обједињене процедуре;

 контакте подносиоца захтева, наведене у захтеву за издавање услова;

 идејно решење.

III. Обавезна садржина Идејног решења:

 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском
регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији
државних путева („Сл.гл.РС“, број 105/13 и 119/13), и предлогом трасе инсталација;

 Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима
се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од
стране органа надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем
планираних инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила
пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и
испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.);

 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са приказаним
државним путевима.

Са поштовањем, 
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