
Издавање решења у складу са чланом 145. Закона  
 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 
(„Službeni glasnik RS“ br. 113/15) 
( od čl. 28- do čl 29) 
 
Подношење захтева за издавање решења у складу са чланом 145. Закона 
čl.28. 
Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став 1. 
Закона покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС.  
Уз захтев из става 1.овог члана прилаже се:  
 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;  

 доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење 
решења и накнади за Централну евиденцију. 

Уз захтев из става1.овог члана прилаже се и:  
 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;  

 уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;  
 уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о 

обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским 
условима;  

 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; 

 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;  

 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.  

 
За извођење радова 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.  
У случају извођења радова из става 1. овог члана за које је потребно прибавити услове 
за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, пре подношења 
захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев 
за издавање локацијских услова надлежном органу.  
Изузетно од става 5. овог члана, ако локацијски услови издати за објекат који се 
прикључује на инфраструктуру, садрже услове за пројектовање тог прикључка, 
решење о одобрењу за извођење тог прикључка може се издати инвеститору за 
изградњу прикључка без прибављања нових локацијских услова. 


