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Информација о локацији садржи податке о
могућностима и ограничењима градње на
катастарској парцели, односно на више
катастарских парцела, на основу планског
документа.
уз захтев се подноси:
•

Копија плана

•

доказ о плаћеној адм. такси

Информацију о локацији издаје орган
надлежан за издавање локацијских услова у
року од 8 дана од дана подношења захтева, уз
накнаду стварних трошкова издавања те
информације.

Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020)
Члан 53а
Локацијски услови садрже све урбанистичке,
техничке и друге услове и податке потребне за
израду идејног пројекта, пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у
складу са овим законом и издају се за
катастарску парцелу која испуњава услове за
грађевинску парцелу.
Изузетно од става 1. овог члана, локацијски
услови се могу издати и за више катастарских
парцела, уз обавезу инвеститора да пре
издавања употребне дозволе изврши спајање
тих парцела у складу са овим законом.
Изузетно од става 1. овог члана, за изградњу
линијских инфраструктурних објеката и
објеката
комуналне
инфраструктуре,
локацијски услови се могу издати за више
катастарских парцела, односно делова
катастарских парцела, уз обавезу инвеститора
да пре издавања употребне дозволе изврши
спајање тих катастарских парцела, у складу са
овим законом.
Локацијске услове за објекте из члана 133.
овог закона издаје министарство надлежно за
послове урбанизма, односно надлежни орган
аутономне покрајине за објекте из члана 134.
овог закона.
Локацијске услове за објекте који нису
одређени у чл. 133. и 134. овог закона, издаје
надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе.
Поступак за издавање локацијских услова
покреће се подношењем захтева надлежном
органу кроз ЦИС.
1. идејно решење, израђено у складу са
правилником којим се уређује садржина
техничке документације;
2. доказ о уплати административне таксе за
подношење захтева и накнаде за
Централну евиденцију.
Уз захтев за издавање локацијских услова за
градњу
комуналне
инфраструктуре
у
регулацији постојеће саобраћајнице подноси
се и геодетски снимак постојећег стања на
катастарској подлози, израђен од стране
овлашћеног лица уписаног у одговарајући

Локацијски услови

Члан 53

Локацијски услови

Информација о локацији

Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020)

регистар у складу са Законом.
Плаћање осталих накнада у обједињеној
процедури спроводи се у складу са уредбом
којом се ближе уређује поступак издавања
локацијских услова.
Надлежни орган по службеној дужности
прибавља:
копију плана за катастарску парцелу, односно
катастарске парцеле наведене у захтеву;
извод из катастра водова, осим за извођење
радова на надзиђивању постојећег објекта;
податке о површини парцеле, односно
парцела, које прибавља увидом у званичну
електронску
базу
података
катастра
непокретности, осим за линијске објекте.
Ако се локацијски услови не могу издати
увидом у плански документ, односно сепарат,
надлежни орган је дужан да у року од 5
радних дана од дана пријема захтева за
њихово издавање:
обавести подносиоца захтева о висини
стварних трошкова за прибављање услова од
ималаца јавних овлашћења, уз налог да
изврши уплату тих трошкова пре преузимања
локацијских услова
проследи имаоцима јавних овлашћења, чије
услове за пројектовање и прикључење треба
да прибави у зависности од класе и намене
објекта, захтев за издавање тих услова и
електронску копију документације прописану
законским актом.
Имаоци јавних овлашћења дужни су да те
услове по захтеву надлежног органа доставе у
року од 15 дана од дана пријема захтева.
Ако се локацијски услови могу утврдити
увидом у плански документ, односно сепарат,
надлежни орган издаје у року од 5 радних
дана од дана пријема захтева , односно у року
од 5 радних дана од дана достављања услова
за пројектовање и прикључење .
Локацијски услови важе две године или до
истека важења грађевинске дозволе издате у
складу са тим условима, за катастарску
парцелу за коју је поднет захтев.
*Подниосилац захтева може изјавити
приговор градском већу преко надлежног
органа у року од 3 дана од достављања
локацијских услова.

уз захтев се подноси:
1. идејни пројекат израђен у складу са
правилником којим се уређује садржина
техничке
документације,
односно
технички опис и попис радова за
извођење радова на инвестиционом
одржавању, односно уклањању препрека
за кретање особа са инвалидитетом;
2. доказ о уплати административне таксе за
подношење захтева и доношење решења
и накнаде за Централну евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту
или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је
успостављено законом, односно ако је
Законом прописано да се тај доказ не
доставља;
2) уговор између инвеститора и финансијера,
ако је закључен;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних
овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре,
ако је то услов предвиђен локацијским
условима;

4) сагласност сувласника, оверена у складу са
законом, ако се гради или се изводе радови на
грађевинском земљишту или објекту који је у
сувласништву више лица;
5) доказ о уређењу међусобних односа са
власником објекта, односно власницима
посебних делова објекта, у складу са законом
којим се уређује одржавање стамбених зграда,
када се врши претварање или припајање
заједничких просторија у стамбени, односно
пословни простор;
6) услови за пројектовање и прикључење
објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, као и на
дистрибутивни, односно систем за транспорт
природног гаса, који су прибављени у складу
са законом којим се уређује енергетика, а нису
садржани у локацијским условима;
7) услови за укрштање и паралелно вођење,
ако су у складу са уредбом којом се уређују
локацијски
услови
прибављени
ван
обједињене процедуре, непосредно од
управљача инсталација водова на траси
предметног
објекта
(радови
на
реконструкцији, санацији и адаптацији
постојеће
инфраструктуре,
изградњи
прикључака
на
постојећу
водоводну,
канализациону, гасну и сл. мрежу, типских
топловодних
прикључака,
привода
за
електронске
комуникације
и
дела
електродистрибутивне
мреже
од
трансформаторске станице, односно дела
мреже, до места прикључка на објекту купца,
за које се издаје решење из члана 145.
Закона);
8) услови за укрштање и паралелно вођење
прибављени од управљача инсталација водова
који су на траси предметног новог објекта, ако
су предмет пројекта, као и доказ о
усаглашености трасе са осталим имаоцима
јавног овлашћења који би били надлежни за
издавање услова за пројектовање и
прикључење, у случају изградње или
доградње секундарне, односно дистрибутивне
мреже и комуналне и друге инфраструктуре у
регулацији постојеће саобраћајнице, као и у
случају
изградње
прикључака
на
ту
инфраструктуру;

Решење по члану 145.

Члан 145
По захтеву инвеститора за изградњу појединих
врста објеката, односно извођење одређених
радова који се ближе одређују прописом из
члана 201. став 7. тачка 13а) овог закона, орган
надлежан за издавање грађевинске дозволе
издаје решење о одобрењу за извођење
радова.
Решење о одобрењу за извођења радова
издаје се инвеститору који има одговарајуће
право на земљишту или објекту и који је
доставио потребну техничку документацију,
доказе о уплати одговарајућих такси и накнада
и друге доказе у складу са прописом којим се
ближе
уређује
поступак
спровођења
обједињене процедуре.

Решење по члану 145.

Решење по члану 145.

Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020)

9) услови у погледу мера заштите од пожара и
експлозија, ако су у складу са уредбом којом
се уређују локацијски услови прибављени ван
обједињене процедуре, непосредно од органа
надлежног за послове заштите од пожара, у
складу
са
чланом
16.
те
уредбе
(реконструкција постојеће инфраструктурне
мреже са запаљивим и горивим течностима,
као и са запаљивим гасовима, односно
изградња прикључка на ове мреже за које се
издаје решење из члана 145. Закона).

Решење о одобрењу извођења радова се
издаје инвеститору који има одговарајуће
право у складу са чланом 135. овог закона,
који достави идејни пројекат у складу са
подзаконским актом којим се уређује
садржина техничке документације према
класи објекта, односно технички опис и попис
радова за извођење радова на инвестиционом
одржавању, односно уклањању препрека за
кретање особа са инвалидитетом, а уредио је
односе са јединицом локалне самоуправе у
погледу
доприноса
за
уређивање
грађевинског земљишта и платио одговарајућу
административну таксу.

По захтевима за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на објектима,
односно површинама из члана 2. тач. 24), 24а),
24в и 24г) овог закона, јавне чесме и фонтане,
као и за инвестиционо одржавање и
адаптацију објеката у границама националног
парка и објеката у границама заштите
заштићеног природног добра од изузетног
значаја, као и за извођење радова на
инвестиционом одржавању и адаптацији у
заштићеној околини културних добара од
изузетног значаја и културних добара уписаних
у Листу светске културне баштине, решава
надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази предметни
објекат.

Надлежни орган одбиће решењем захтев ако
је за радове наведене у захтеву потребно
издавање грађевинске дозволе, у року од
осам дана од дана подношења захтева.

Решење по члану 145.

Надлежни орган одбиће решењем захтев ако
је за радове наведене у захтеву потребно
издавање грађевинске дозволе, у року од
осам дана од дана подношења захтева.

Надлежни орган доноси решење којим се
одобрава извођење радова, односно промена
намене у року од 5 дана од дана подношења
захтева.

На решења из овог члана може се изјавити
жалба у року од осам дана од дана
достављања решења.

По завршетку изградње, односно извођењу
радова, за објекте из овог члана, по захтеву
инвеститора, надлежни орган може издати
употребну дозволу.

Правноснажно решење из става 5. овог члана,
за објекте који се у складу са одредбама
закона којим се уређује упис у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима
могу уписати у јавну евиденцију, као и за
промену намене објекта, односно дела објекта
без извођења радова, представља основ за
упис
у
јавну
књигу
о
евиденцији
непокретности и правима на њима, а ако је за
предметни објекат, односно извођење радова
издата и употребна дозвола по захтеву
инвеститора, основ за упис у јавну књигу
представља правноснажно решење из става 3.
овог члана и правноснажно решење о
употребној дозволи.

Грађевинска дозвола се издаје инвеститору
који уз захтев за издавање грађевинске
дозволе достави пројекат за грађевинску
дозволу, има одговарајуће право на земљишту
или објекту и који је доставио доказе
прописане подзаконским актом којим се
ближе уређује садржина и начин издавања
грађевинске дозволе и платио одговарајуће
административне таксе. Саставни део захтева
је и извод из пројекта за издавање
грађевинске дозволе потписан и оверен
печатом личне лиценце од стране главног
пројектанта .
Грађевинска дозвола се издаје инвеститору
који уз захтев за издавање грађевинске
дозволе достави пројекат за грађевинску
дозволу и извод из пројекта за грађевинску
дозволу израђене у складу са прописом којим
се ближе уређује садржина техничке
документације, који има одговарајуће право
на земљишту или објекту и који је доставио
доказе о уплати одговарајућих такси и накнада
и друге доказе прописане прописом којим се
ближе
уређује
поступак
спровођења
обједињене процедуре.
Поступак за издавање грађевинске дозволе
покреће се подношењем захтева надлежном
органу кроз ЦИС.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу,
израђен у складу са правилником којим се
уређује садржина техничке документације,
као и спецификација посебних делова објекта;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у
складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације;
3) доказ о уплати административне таксе за
подношење захтева и доношење решења о
грађевинској дозволи и накнаде за Централну
евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту
или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је
успостављено законом, односно ако је
Законом прописано да се тај доказ не
доставља;

2) уговор између инвеститора и финансијера,
ако је закључен;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних
овлашћења, односно други
доказ о
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре,
ако је то услов за издавање грађевинске
дозволе предвиђен локацијским условима;
4) извештај ревизионе комисије, за објекте за
које
грађевинску
дозволу
издаје
Министарство, односно надлежни орган
аутономне покрајине, осим ако ревизиона
комисија пропусти да у року од 30 дана од
дана подношења захтева изради и достави тај
извештај инвеститору (члан 132. став 4.
Закона), у ком случају се доставља доказ о
поднетом захтеву и изјава подносиоца да је
ревизиона комисија пропустила да достави
извештај у наведеном року;
5) енергетску дозволу, издату у складу са
посебним законом, за изградњу енергетских
објеката за које постоји обавеза прибављања
енергетске дозволе;
6) сагласност сувласника, оверена у складу са
законом, ако се гради или се изводе радови на
грађевинском земљишту или објекту који је у
сувласништву више лица;
7) доказ о уређењу међусобних односа са
власником објекта, односно власницима
посебних делова објекта, у складу са законом
којим се уређује одржавање стамбених зграда,
односно надзиђивање, односно претварање
заједничких просторија у стамбени, односно
пословни простор, ако се врши таква врста
радова;
8) услове за пројектовање и прикључење
објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, као и на
дистрибутивни, односно систем за транспорт
природног гаса, који су прибављени у складу
са законом којим се уређује енергетика, а нису
садржани у локацијским условима;
9) доказ да је плаћена накнада за промену
намене земљишта из пољопривредног,
односно шумског земљишта, у грађевинско
земљиште, ако се ради о земљишту за које је
прописано плаћање ове накнаде пре
издавања грађевинске дозволе;
За објекте у стамбеном комплексу, који се
граде у фазама одређеним локацијским
условима на једној грађевинској парцели,
уколико се део објекта из следеће фазе гради
на подземном делу објекта из претходне фазе,
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Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", број 72/09, 81/09, 24/11 и132/2014)

уз захтев из става 1. овог члана доставља се и
обавештење грађевинске инспекције о
завршетку израде прве фазе објекта у
конструктивном смислу.
Изузетно од става 3. тачка 1) овог члана, у
случајевима предвиђеним чланом 69. став 9.
Закона, уместо доказа о одговарајућем праву
на земљишту, уз захтев за издавање
грађевинске дозволе може се приложити
изјава инвеститора да ће пре издавања
употребне дозволе решити имовинско правне
односе на непокретности, из члана 69. став 9.
Закона.
Ако је до подношења захтева у катастру
спроведена
парцелација,
односно
препарцелација у складу са издатим
локацијским условима или је промењен број
парцеле, односно парцела за које су издати
локацијски услови, уз захтев се прилаже и
доказ о тој промени (решење, односно
уверење органа надлежног за послове
државног премера и катастра о извршеној
парцелацији,
односно
препарцелацији,
односно промени броја парцеле, односно
парцела).
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за
градњу
комуналне
инфраструктуре
у
регулацији постојеће саобраћајнице прилаже
се и геодетски снимак постојећег стања на
катастарској подлози, израђен од стране
овлашћеног лица уписаног у одговарајући
регистар у складу са законом.

*За објекте за које је прописано плаћање
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, саставни део захтева из става 1.
овог члана је и изјашњење подносиоца о
начину плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, као и средствима
обезбеђења у случају плаћања на рате, за
објекте чија укупна бруто развијена
грађевинска површина прелази 200 м² и који
садржи више од две стамбене јединице.

Надлежни
орган
утврђује
постојање
одговарајућег права на земљишту, односно
објекту, у складу са Законом, а на основу
података уписаних у катастар непокретности,
које прибавља преко Сервисне магистрале
органа

За изградњу подземних инфраструктурних
објеката који се граде у оквиру планираних
саобраћајних
или
инфраструктурних
коридора, методом подбушивања, као прва
фаза реализације, не доставља се доказ о
одговарајућем праву нити доказ о уклањању
објеката у смислу овог закона, већ се наведени
докази достављају у другој фази реализације
изградње.
За изградњу линијских инфраструктурних
објеката, као доказ о одговарајућем праву
сматра се и правноснажно или коначно
решење о експропријацији, закључен уговор о
праву службености у складу са овим законом,
закључен уговор о закупу на земљишту у
приватној својини, као и други докази
прописани чланом 69. овог закона.
За изградњу линијских инфраструктурних
објеката
и
објеката
комуналне
инфраструктуре, грађевинска дозвола може се
издати за више катастарских парцела, односно
делова катастарских парцела уз обавезу
инвеститора да пре издавања употребне
дозволе, а на основу пројекта препарцелације,
изврши спајање тих катастарских парцела.
За изградњу комуналне инфраструктуре, као и
реконструкцију, санацију и адаптацију јавних
саобраћајних и других јавних површина у
регулацији постојеће саобраћајнице, у складу
са фактичким стањем на терену, не доставља
се доказ о одговарајућем праву на земљишту,
односно објекту.
За изградњу трафостанице унутар објекта, као
доказ о одговарајућем праву сматра се и
сагласност инвеститора, односно власника
објекта. По изградњи објекта, део зграде у
коме је изграђена трафостаница, постаје
самостални део зграде у складу са прописима
којима је уређена материја одржавања зграда.
За изградњу или извођење радова на
грађевинском земљишту или објекту који је у
власништву више лица, као доказ о
одговарајућем праву прилаже се и оверена
сагласност тих лица, а ако се изводе радови на
надзиђивању, прилаже се и уговор закључен у
складу са посебним законом.
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Као одговарајуће право на земљишту сматра
се право својине, право закупа на
грађевинском земљишту у јавној својини, као
и друга права прописана овим законом.

За изградњу или извођење радова на
изградњи објеката за службене потребе
дипломатско-конзуларних представништава
страних
држава,
односно
канцеларија
међународних организација у Републици
Србији, уколико је то прописано билатералним
споразумом, инвеститор нема обавезу
плаћања
доприноса
за
уређивање
грађевинског
земљишта,
ако
постоји
реципроцитет са том страном државом, о чему
потврду издаје министарство надлежно за
спољне послове.
За изградњу енергетских објеката, пре
издавања грађевинске дозволе, инвеститор
прибавља енергетску дозволу, у складу са
посебним законом.

Управа за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката доноси решење о
грађевинској дозволи у року од 5 радних дана
од дана подношења захтева.

Подносиоцу захтева доставља се грађевинска
дозвола у року од 3 дана од дана доношења .

*Грађевинска дозвола престаје да важи ако се
у року од пет година од дана правноснажности
решења којим је издата грађевинска дозвола,
не изда употребна дозвола, осим за објекте из
члана 133. овог закона, објекте комуналне
инфраструктуре који се изводе фазно и
породичне стамбене зграде које инвеститор
гради ради решавања својих стамбених
потреба.
* Грађевинска дозвола престаје да важи ако се
не изврши пријава радова у року од три
године од дана правноснажности решења
којим је издата грађевинска дозвола.

На решење о грађевинској дозволи и решење
о одбијању захтева подносилац захтева може
изјавити жалбу у року од 8 дана од дана
достављања решења.

Пријава радова садржи датум почетка и рок
завршетка грађења.
Надлежни орган без одлагања потврђује
пријаву радова.

Уз захтев за издавање употребне дозволе
прилаже се извештај комисије за технички
преглед којим се утврђује да је објекат
подобан за употребу са предлогом да се може
издати употребна дозвола, пројекат изведеног
објекта израђен у складу са правилником
којим се ближе уређује садржина техничке
документације, односно пројекат за извођење
и изјава стручног надзора, извођача радова и
инвеститора да није одступљено од пројекта
за извођење, а за објекте из члана 145. овог
закона за које није прописана израда пројекта
за извођење изјава инвеститора, вршиоца
стручног надзора и одговорног извођача
радова да није одступљено од идејног
пројекта, спецификација посебних делова,
решење о утврђивању кућног броја, елаборат
геодетских радова за изведени објекат и
посебне делове објекта и елаборат геодетских
радова за подземне инсталације, сертификат о
енергетским својствима објекта, ако је за
објекат прописана обавеза прибављања
сертификата о енергетским својствима, као и
други докази у складу са прописом којим се
ближе
уређује
поступак
спровођења
обједињене процедуре.

Рокови за завршетак објекта почињу да теку
од дана подношења пријаве.
Надлежни орган издаје решењем употребну
дозволу у року од 5 радних дана од дана
подношења захтева

Подносиоцу захтева доставља се употребна
дозвола у року од 3 дана од дана доношења

На решење о употребној дозволи подносилац
захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана
од дана достављања.

Упис права својине

Уз пријаву радова подноси се доказ о
регулисању обавеза у погледу доприноса за
уређивање грађевинског земљишта, у складу
са овим законом, решење о кућном броју,
доказ о плаћеној административној такси, као
и други докази одређени прописом којим се
ближе
уређује
поступак
спровођења
обједињене процедуре.

Употребна дозвола

Пријава радова

Пријава радова у складу са издатом
грађевинском дозволом, решењем издатим у
складу са чланом 145. Закона, односно
привременом
грађевинском
дозволом,
предаје се надлежном органу, најкасније 8
дана пре почетка извођења радова.

Надлежни орган издаје решењем употребну
дозволу у року од 5 радних дана од дана
подношења захтеУ року од 5 дана од дана
правноснажности
употребне
дозволе,
надлежни орган по службеној дужности
доставља органу надлежном за послове
државног премера и катастра:

1.

употребну дозволу;

2. елаборат геодетских радова за изведени
објекат и посебне делове објекта;
3. елаборат геодетских радова за подземне
инсталацијева
Орган надлежан за послове државног премера
и катастра, у року од 7 дана од достављања
употребне дозволе доноси решење којим
врши упис права својине на објекту, односно
посебним деловима објекта, у складу са
издатом употребном дозволом.

