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TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), čl. 111‐132. 
  Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke
dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD) 



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Koje su osnovne novine uvedene izmenama ZPI, u pogledu tehničke 
dokumentacije?

Sadržina tehničke dokumentacije je prilagođena nameni zbog koje se izrađuje, pa je u
skladu sa tim definisano šest vrsta tehničke dokumentacije 
 

           Najveću novinu predstavlja uvođenje projekta za građevinsku dozvolu (u daljem tekstu: PGD)
i projekta za izvođenje (u daljem tekstu: PZI), čime se ukidaju glavni projekat i izvođački
projekat 

 Sadržina PGD je prilagođena njegovoj osnovnoj nameni  pribavljanju dozvole  tako Sadržina PGD je prilagođena njegovoj osnovnoj nameni – pribavljanju dozvole, tako
da on obuhvata samo one elemente koje je neophodno definisati da bi se dokazala
usklađenost sa lokacijskim uslovima i merama za ispunjenje osnovnih zahteva za
objekat, što je osnovna razlika u odnosu na glavni projekat koji je definisao i sve

        detalje koji nisu relevantni za sam upravni postupak; 
 Sadržina PZI je prilagođena njegovoj osnovnoj nameni – izvođenju radova. On

predstavlja dalju razradu PGD kroz definisanje detalja, koji su neophodni tek u fazi
izvođenja radova. izvođenja radova. 



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Uveden je pojam “osnovnih zahteva za objekat” 

 Ova novina, uvedena kroz PTD, predstavlja usklađivanje sa evropskom regulativom
koja se odnosi na građevinske radove i građevinske proizvode,  CRP 305/2011/EU; 

 
       Uvedena je obavezna izrada elaborata i studija 

 Elaborati i studije se prilažu tehničkoj dokumentaciji, ali ne čine njen sastavni deo; 
 Njihova osnovna namena je da propišu mere za obezbeđenje osnovnih zahteva za

bj k t  objekat; 
 Obavezna izrada elaborata i studija propisana je za projekat za građevinsku dozvolu i

za idejni projekat za radove kojima se utiče na osnovne zahteve za objekat. 



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Uvedena je obavezna izrada glavne sveske 
 Glavna sveska sadrži podatke o projektu i učesnicima u izgradnji, kao i druge podatke   p   p j     g j ,   g  p

i dokumenta koji su bitni za izdavanje lokacijskih uslova, utvrđivanje usklađenosti
rešenja u projektu sa lokacijskim uslovima i ispunjenja osnovnih zahteva za objekat; 

 Opšta sadržina glavne sveske, određena je u Prilogu 1 PTD 
 Glavna sveska  u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije sadrži i različite izjave Glavna sveska, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije sadrži i različite izjave

odgovornih lica, učesnika u procesu izrade i kontrole projekata, čije su forme sa
uputstvima za popunjavanje određene prilozima PTD; 

 
T h ičk  k l  ši    j k   đ i k  d l  Tehnička kontrola vrši se samo za projekat za građevinsku dozvolu 
 Cilj je da se na nivou ovog projekta koji definiše sve bitne elemente objekta izvrši

kontrola usklađenosti sa lokacijskim uslovima i relevantnim propisima i pravilima
struke, kao i kontrola sprovedenosti mera za ispunjenje osnovnih zahteva za

 objekat; 
 Odgovornost za dalju razradu kroz projekat za izvođenje nose projektanti (glavni

projektant i odgovorni projektanti). 



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Ko su odgovorni učesnici u procesu izrade tehničke dokumentacije, i 
kakva je podela odgovornosti između njih? 

Odgovorni učesnici u procesu izrade tehničke dokumentacije su: 
 Odgovorni projektanti; 
 Glavni projektant; 

        Ovlašćena lica (koja izrađuju elaborate i studije); 
 Vršioci tehničke kontrole. 

 
Odgovorni učesnici izjavama potvrđuju usklađenosti i usaglašenosti tehničke dokumentacijeOdgovorni učesnici izjavama potvrđuju usklađenosti i usaglašenosti tehničke dokumentacije
u domenu njihove odgovornosti. Njihova sadržina je propisana i forma data u prilozima PTD. 
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Odgovorni projektanti pojedinih delova projekta po oblastima izjavama potvrđuju: 
 Usklađenost dela projekta za građevinsku dozvolu sa izdatim lokacijskim uslovima;   p j   g     j  ; 
  Usklađenost dela projekta za izvođenje sa izdatom građevinskom dozvolom i

odgovarajućim delom projekta za građevinsku dozvolu;  
 Usklađenost dela projekta sa ZPI, propisima, standardima i normativima iz

relevantne oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; relevantne oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
 Usklađenost dela projekta sa propisanim i utvrđenim merama i preporukama za

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat. 
Glavni projektant tehničke dokumentacije izjavom potvrđuje: 

     Međusobnu usaglašenost delova projekta; 
 Usaglašenost podataka u glavnoj svesci sa sadržinom projekata; 
 Da su projektu priloženi ogovarajući elaborati i studije; 
 Usaglašenost podataka u Izvodu iz projekta sa sadržinom projekta za građevinsku Usaglašenost podataka u Izvodu iz projekta sa sadržinom projekta za građevinsku

dozvolu. 



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Ovlašćena lica izjavom potvrđuju: 
 Da su elaborati i studije izrađeni u svemu u skladu sa ZPI, zakonima, propisima,

d di  i i i  i  l  bl i i ili  k  standardima i normativima iz relevantne oblasti i pravilima struke; 
 Da elaborati i studije sadrže propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje

odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat. 
Vršioci tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu izjavom potvrđuju:          
 Da je projekat za građevinsku dozvolu urađen u skladu sa izdatim lokacijskim

uslovima, zakonima i drugim propisima, tehničkim propisima, standardima i
normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

 Da projekat za građevinsku dozvolu ima sve neophodne delove utvrđene odredbama Da projekat za građevinsku dozvolu ima sve neophodne delove utvrđene odredbama
PTD; 

 Da su u projektu za građevinsku dozvolu ispravno primenjeni rezultati svih
prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe projekta za građevinsku dozvolu,
k  i d    j kt  d ž   št  i b  t h ičk  t h l šk  i dkao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge
podloge i podaci; 

 Da su projektom za građevinsku dozvolu obezbeđene tehničke mere za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat. 
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Ko i na koji način određuje glavnog projektanta?

Glavni projektant i odgovorni projektanti ne moraju biti zaposleni u istom pravnom licu, niti 
glavni projektant mora biti zaposlen kod pravnog lica koje koje je nosilac izrade tehničke 
dokumentacije. 

Glavnog projektanta određuje investitor i imenuje odlukom, pa to može biti i neko od 
odgovornih projektanata koji izrađuju pojedine delove projekta, ali i neko drugo lice 
zaposleno kod pravnog lica koje je nosilac izrade tehničke dokumentacije, kao i lice 
zaposleno kod investitora ili neko treće lice koje je investitor posebno angažovao  naravno zaposleno kod investitora ili neko treće lice koje je investitor posebno angažovao, naravno 
pod uslovom da ispunjava uslove propisane zakonom. 



VRSTE	TEHNIČKE	DOKUMENTACIJE	

GP  za	potrebe	izrade	prethodne	studije	opravdanosti	(član.	113.	ZPI)	‐
podleže	reviziji	(stručnoj	kontroli)	projekta	(član	131.	ZPI)

IDR
 za	potrebe	pribavljanja	lokacijskih	uslova	(član	53a.	ZPI)
 kao	deo	urbanističkog	projekta	za	potrebe	urbanističko‐arhitektonske	

razrade	lokacije	(član	117a.	ZPI)

IDP
 za	potrebe	izrade	studije	opravdanosti	(član	114.	ZPI)	‐ podleže	reviziji	

(stručnoj	kontroli)	projekta	(član	131.	ZPI)
 za	potrebe	pribavljanja	Rešenja	o	odobrenju	za	izvođenje	radova																			

(čl 145 ZPI)(član	145.	ZPI)

PGD  za	potrebe	pribavljanja	građevinske	dozvole	(član	118a.	ZPI)

PZI  za	potrebe	građenja	objekta	i	izvođenja	radova

PIO  za	potrebe	pribavljanja	upotrebne	dozvole,	korišćenja	i	održavanja	
objekta



OPŠTA	SADRŽINA	TEHNIČKE	DOKUMENTACIJE	

GLAVNA	SVESKA PROJEKTI ELABORATI	I	
STUDIJE

GLAVNA	SVESKA

S U J

 obaveznu sadržinu glavne sveske čini formular koji treba popuniti podacima iz projekata, Prilog 1
PTD

 za različite vrste tehničke dokumentacije, PTD propisuje i druge obavezne priloge glavnoj svesci
 osim propisane obavezne sadržine glavnoj svesci se mogu priložiti i drugi podaci i dokumenti koji osim	propisane	obavezne	sadržine,	glavnoj	svesci	se	mogu	priložiti	i	drugi	podaci	i	dokumenti	koji	

nisu	deo	obaveznog	sadržaja	tehničke	dokumentacije	(projektni	zadatak,	kopija	lokacijskih	uslova,	
kopija	plana,	overena	katastarsko	topografska	podloga	i	dr.)

 glavna	sveska	se	u	tehničkoj	dokumentaciji	označava	oznakom	»0«



PROJEKTI

 projekti	se	izrađuju	u	delovima	prema	oblastima	i	sadržaju
 koje	sve	projekte	po	oblastima	će	sadržati	tehnička	dokumentacija,	određuje	glavni	projektant,	

u	zavisnosti	od	vrste	tehničke	dokumentacije	i	klase	i	namene	objekta
 projekti	su	u	tehničkoj	dokumentaciji	označeni	rednim	brojem	i	obavezno	složeni	u	sveske,		

PROJEKTI

p j j j j
prema	sledećem	redosledu:

3‐HIDROTEHNIČKE	INSTALACIJE

2‐ KONSTRUKCIJA	I	DRUGI	GRAĐEVINSKI	PROJEKTI	

1‐ ARHITEKTURA

7‐ TEHNOLOGIJA

6‐MAŠINSKE	INSTALACIJE

5‐ TELEKOMUNIKACIONE	I	SIGNALNE	INSTALACIJE

4‐ ELEKTROENERGETSKE	INSTALACIJE	

10‐ PRIPREMNI	RADOVI

9‐ SPOLJNO	UREĐENJE,	PEJZAŽNA	ARHITEKURA	I	HORTIKULTURA

8‐ SOBRAĆAJSAOBRAĆAJ	I	SAOBRAĆAJNA	SIGNALIZACIJA

J

 sadrže	mere	za	ispunjenje	osnovnih	zahteva	za	objekat,	druga	tehnička	uputstva	i	podatke	od	
značaja za građenje objekta odnosno izvođenje radova kada je to potrebno zbog posebnosti

ELABORATI	I	
STUDIJE

značaja	za	građenje	objekta,	odnosno	izvođenje	radova,	kada	je	to	potrebno,	zbog	posebnosti	
određene	vrste	objekta	ili	lokacije	na	kojoj	se	objekat	gradi	ili	ukoliko	je	to	utvrđeno	posebnim	
propisima

 sadrže	tekstualne,	numeričke	i	grafičke	priloge	i	moraju	biti	potpisani	i	overeni	od	strane	
ovlašćenog	lica



IDEJNO REŠENJE

 
REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), član 117a.    p j   g j  ( ),   

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD), član 15. i čl. 35.‐41. 

  



IDEJNO REŠENJE

Za koje potrebe se izrađuje idejno rešenje i šta se prikazuje idejnim 
rešenjem?

    Idejno rešenje se izrađuje: 
 Za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova (član 53a. ZPI); 
 Kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko‐arhitektonske razrade

lokacije (član 117a  ZPI)  lokacije (član 117a. ZPI). 
Idejnim rešenjem se prikazuje planirana koncepcija objekta, sa prikazom i navođenjem
svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova, u zavisnosti od klase i
namene objekta. 

Na osnovu čega se izrađuje idejno rešenje?

Idejno rešenje se izrađuje na osnovu podataka dobijenih iz informacije o lokaciji, čije
pribavljanje nije obavezno, ili na osnovu uvida u planski dokument i separat, tamo gde
postoji. 



IDEJNO REŠENJE

Da li je idejno rešenje sastavni deo lokacijskih uslova?

Da  To znači da je  ukoliko u toku dalje realizacije projekta dođe do izmena projektovanog rešenja  Da. To znači da je, ukoliko u toku dalje realizacije projekta dođe do izmena projektovanog rešenja, 
ukoliko one prouzrokuju izmenu podataka definisanih lokacijskim uslovima (npr. promene gabarita ili
položaja objekta, promene saobraćajnog rešenja, promene kapaciteta instalacija, promene namene, 
promene broja funkcionalnih jedinica i sl.), potrebno pristupiti izmeni lokacijskih uslova, uz izradu 

  i j  id j  š j  U l č j  d t j  d id j  š j  d  k jih ž  d ći  novog ‐ izmenjenog idejnog rešenja. U slučaju odstupanja od idejnog rešenja do kojih može doći u 
toku izrade projekta za građevinsku dozvolu, a koje ne prouzrokuju promenu navedenih podataka, 
odnosno koje nisu od značaja za sadržinu lokacijskih uslova,  nije potrebno pristupiti izmeni 
lokacijskih uslova. 

Da li je obavezno imenovanje glavnog i odgovornog projektanta 
idejnog rešenja?

Glavni/odgovorni projektant (može biti isto lice) obavezno overavaju idejno rešenje, ali ne 
postoji obaveza  da se uz zahtev dostavlja odluka/rešenje o imenovanju 
glavnog/odgovornog projektanta. 



IDEJNO REŠENJE

Da li se, kao prilog idejnom rešenju, prilažu elaborati i studije?

               Idejnom rešenju se ne prilažu elaborati i studije, osim hidrološke studije, kada je za potrebe 
pribavljanja vodnih uslova propisano pribavljanje mišljenje RHMZ,  a koje pribavlja nadležni 
organ, u ime i za račun investitora u objedinjenoj proceduri.  

Da li se idejno rešenje obavezno izrađuje na overenim katastarsko-
t f ki dl ?topografskim podlogama?

Ne. Idejno rešenje se izrađuje na geodetskoj podlozi, za koju nije neophodno pribavljati
overu, a koja sadrži topografski prikaz terena, sa ucrtanim granicama parcela. 



IDEJNO REŠENJE

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЈЕ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ОБЈЕКТА, СА ОБАВЕЗНИМ ПРИКАЗОМ И НАВОЂЕЊЕМ 
САМО ОНИХ ПОДАТАКА КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО ПОДАТАКА 
КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ И УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВАКОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ И УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА 
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ (У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО РАДОВА НПР.: НАМЕНА, 
БРГП, ГАБАРИТ, ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА РЕГУЛАЦИЈА, ПОЛОЖАЈ НА ПАРЦЕЛИ, ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ, 
БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА, КАПАЦИТЕТИ И НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ И СЛ.).

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ JE САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ, САМО У ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ ПРИКАЗУЈУ ИЛИ НАВОДЕ ПОДАТКЕ НЕОПХОДНЕ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОД КОЈИХ СЕ НЕ МОЖЕ ОДСТУПАТИ ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ОДНОСНО ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ДОК СУ ОСТАЛИ ПРИКАЗАНИ ДЕТАЉИГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА, ДОК СУ ОСТАЛИ ПРИКАЗАНИ ДЕТАЉИ 
НЕОБАВЕЗУЈУЋИ У ДАЉОЈ РАЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОЖЕ ОДСТУПИТИ ОД ИДЕЈНОГ 
РЕШЕЊА И У ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ ПРИКАЗУЈУ ИЛИ НАВОДЕ ПОДАТКЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, АКО СУ ИЗМЕНЕ ИЗВРШЕНЕ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА ТОГ ПРОЈЕКТА СА УСЛОВИМА ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ ДЕО ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО СА УСЛОВИМА 
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ, С ТИМ  ШТО ТА 
ОДСТУПАЊА НЕ МОГУ БИТИ У СУПРОТНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА, ОДНОСНО ОСТАЛИМ 
УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕУСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ



SADRŽINA	IDEJNOG	REŠENJA

 osnovni	sadržaj	‐ popunjeni	formular	iz	Priloga	1	PTD	

GLAVNA	
SVESKA

 idejno	rešenje	za	zgrade	obavezno	sadrži	samo	deo	arhitekture
 idejno rešenje za inženjerske objekte sadrži one delove koji su potrebni za izdavanje

PROJEKTI

 idejno	rešenje	za	inženjerske	objekte	sadrži	one	delove	koji	su	potrebni	za	izdavanje	
lokacijskih	uslova,	prema	pravilima	struke,	na	nivou	koji	je	odgovarajući	idejnom	
rešenju	za	zgrade

 posebni	sadržaji	su	definisani	za	slučaj	priključenja	na	javni	put,	slučaj	pribavljanja	
vodnih	uslova	i	za	objekte	sa	zapaljivim	i	gorivim	tečnostima,	gasovima	i	
eksplozivnim	materijama,	prema	Prilozima	10	i	11	PTD

 svaki	od	delova	idejnog	rešenja	sadrži:

TEKSTUALNA	
DOKUMENTACIJA

OPŠTA	
DOKUMENTACIJA

NUMERIČKA	
DOKUMENTACIJA

GRAFIČKA	
DOKUMENTACIJA

Grafički	prilozi	IDR	se	izradjuju	u	razmeri	koja	je	navedena	u	zagradama,	odnosno	u	drugoj	prigodnoj	
razmeri	koja	omogućava	pregledan	prikaz,	u	zavisnosti	od	klase	i	namene	objekta

Grafički	prilozi	IDR	se	izrađuju	na	geodetskoj	podlozi,	za	koju	nije	neophodno	pribavljati	overu,	a	koja	
sadrži	topografski	prikaz	terena,	sa	ucrtanim	granicama	parcela



IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. ZPI

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), čl. 111. ‐ 115, 118, 131, 132. 
Pravilnik o sadržini  načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD), članovi 16. i 42. 
Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i 
studije opravdanosti 



IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. ZPI

Šta se određuje idejnim projektom?

          Idejni projekat je skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: 
 Namena; 
 Položaj, oblik i izgled; 
 Kapacitet  tehničko‐tehnološke i funkcionalne karakteristike;  Kapacitet, tehničko tehnološke i funkcionalne karakteristike; 
 Optimalne trase pri konkretnim uslovima i ograničenjima, sa svim pratećim

objektima, za linijske infrastrukturne objekte; 
 Okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat. 



IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. ZPI

Kako se određuje sadržina idejnog projekta?

Idejni projekat  koji se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti i/ili revizije (stručneIdejni projekat, koji se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti i/ili revizije (stručne
kontrole) za objekte iz člana 133. ZPI, sadrži: 
 Projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.); 
 Druge projekte po oblastima, koji su, zavisno od vrste i klase objekta, potrebni, ili su

   određeni posebnim propisima. 

Glavni projektant određuje koje će sve projekte po oblastima sadržati idejni projekat, u
zavisnosti od klase i namene objekta. 

Da li se, kao prilog idejnom projektu, prilažu elaborati i studije?

Ne.	 Idejnom projektu koji se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti i/ili revizije
(stručne kontrole) za objekte iz člana 133. ZPI ne prilažu se elaborati i studije. 



SADRŽINA	IDEJNOG	PROJEKTA	
za	objekte	iz	člana	133.	ZPI

GLAVNA

 Osnovni	sadržaj	‐ popunjeni	formular	iz	Priloga	1	PTD
 Odluku	o	određivanju	glavnog	projektanta	potpisano	od	strane	investitora,	Prilog	8	

PTD

GLAVNA	
SVESKA

PTD
 Izjavu	glavnog	projektanta	kojom	se	potvrđuje	međusobna	usaglašenost	delova	

projekta,	Prilog	3	PTD
 Sažeti	tehnički	opis	postojećeg	i	predviđenog	stanja,	objekta,	instalacija	i	opreme,	

potpisan	i	overen	pečatom	od	strane	glavnog	projektanta

 sadrži	sve	projekte	koji	su,	zavisno	od	vrste	radova	koji	se	izvode,	potrebni,	a	
obavezno	projekat	kojim	se	određuje	objekat	u	prostoru	(arhitektura	ili	dr.)

 ki d d l j kt d ži

PROJEKTI

 svaki	od	delova	projekta	sadrži:	

TEKSTUALNA	
DOKUMENTACIJA

OPŠTA	
DOKUMENTACIJA

NUMERIČKA	
DOKUMENTACIJA

GRAFIČKA	
DOKUMENTACIJA

Grafički	prilozi	IDP	se	izrađuju	u	razmeri	koja	je	navedena	u	zagradama,	odnosno	u	drugoj	prigodnoj	
razmeri	koja	omogućava	pregledan	prikaz,	u	zavisnosti	od	klase	i	namene	objekta

G d k dl IDP či i f ki i k d l k ij i i k ki l iGeodetsku	podlogu	IDP	čini	topografski	snimak	predmetne	lokacije	integrisan	sa	katastarskim	planom	i	
izvodom	iz	katastra	vodova,	izrađen	od	strane	registrovane	geodetsk	e	organizacije	sa	odgovarajućom	
licencom	



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), član 118a. 
 P il ik  d ži i  či  i t k  i d  i či  š j  k t l  t h ičk   Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD), čl. 17, 50.‐59. 



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Šta je projekat za građevinsku dozvolu?

Projekat za građevinsku dozvolu je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se
definišu: 
 Položaj i kapacitet objekta na lokaciji; 
 F k i l t  t išt  t h l ških i d ih ht   Funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva; 
 Prostorno oblikovanje; 
 Izbor konstrukcijskog sistema i dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije; 
 Načelni izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme;  
 Drugi elementi od značaja za utvrđivanje usklađenosti sa lokacijskim uslovima i 

ispunjenost osnovnih zahteva za objekat. 

Dodatno, za linijske infrastrukturne objekte, u projektu za građevinsku dozvolu jednoznačno
   d fi iš   bj k   i  b i  l i  k j  ž  i i se u prostoru definiše trasa objekta sa svim potrebnim elementima, koja može imati samo

mikropomeranja u odnosu na trasu iz idejnog projekta (ukoliko se izrađuje), u cilju
optimizacije radova. 



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Za koje potrebe  i na osnovu čega se izrađuje projekat za 
građevinsku dozvolu?

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole.  

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje na osnovu izdatih lokacijskih uslova, propisa iz
relevantne oblasti, mera za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat utvrđenih elaboratima i ,   p j j     j    
studijama (ukoliko se izrađuju) i pravila struke. 

Za objekte iz člana 133. stav 2. ZPI, projektom za građevinsku dozvolu vrši se dalja razrada
rešenja utvrđenih idejnim projektom. j   j  p j  



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Od čega zavisi sadržina projekta za građevinsku dozvolu?

Sadržina projekta za građevinsku dozvolu pre svega zavisi od stepena složenosti objekta, 
odnosno od kategorije objekta utvrđene Pravilnikom o klasifikaciji objekata (PKO), pa u 
zavisnosti od utvrđene kategorije sadrži: 
 Za objekte kategorije A: projekat arhitekture sa izjavom odgovornog projektanta da  Za objekte kategorije A: projekat arhitekture sa izjavom odgovornog projektanta da 

objekat ima odgovarajuću nosivost i stabilnost; 
 Za objekte kategorije B: projekat arhitekture i projekat konstrukcije objekta, kao i 

tehnički opis instalacija; 
           Za objekte kategorije V: projekat arhitekture i projekat konstrukcije, projekte 

instalacija, kao i projekte svih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat i 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat; 

 Za objekte kategorije „G“: projekti odgovarajućih oblasti koji su relevantni za  j  g j  „  p j  g j   j     
predmetni objekat i ispunjenje osnovnih zahteva za objekat.  



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Da li se u projektu za građevinsku dozvolu za objekte kategorije „V“ i 
„G“ obavezno izrađuju svi delovi navedeni u PTD?

U okviru projekta za građevinsku dozvolu izrađuju se isključivo oni delovi projekta za kojima
postoji potreba, odnosno iz onih oblasti koje obuhvataju radove koji će se izvoditi. 

T k   i  j k t i ih d   i đ j     l č j  k d   t  t jiTako na primer, projekat pripremnih radova se izrađuje se samo u slučaju kada za to postoji
potreba, npr. u slučaju obezbeđenja temeljne jame, projekat klimatizacije ili projekat
stabilne instalacije za gašenje požara (sprinklera) će se izrađivati ukoliko je takva instalacija
predviđena u objektu i sl. p   j    

Glavni projektant određuje koji će se projekti izrađivati u okviru projekta za građevinsku
dozvolu i sadržaj projekta navodi u glavnoj svesci projekta za građevinsku dozvolu. 



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Da li se vrši tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu?

 š   h čk  k l  h d l   bl  k   đ k  d l  dDa, vrši se tehnička kontrola svih delova po oblastima projekata za građevinsku dozvolu. Kod
objekata kategorije B ne vrši se tehnička kontrola tehničkih opisa instalacija koji su priloženi
tekstualnoj dokumentaciji projekta arhitekture. 

T h ičk  k t l  l b t  i t dij  k ji  il ž  j kt   đ i k  d l   Tehnička kontrola elaborata i studija koji se prilažu projektu za građevinsku dozvolu se ne
vrši, već se samo proverava sprovedenost mera za ispunjenje osnovnih zahteva u projektu
za građevinsku dozvolu, koje su tim elaboratima i studijama utvrđene. 



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Kako se utvrđuje obim i sadržaj projekta za građevinsku dozvolu za 
inženjerske objekte?

U slučaju inženjerskih objekata (kategorija „G“) obim i sadržaj projekta za građevinsku
dozvolu, odnosno njegovih delova, utvrđuje se prema pravilima struke, vodeći računa da se
postigne nivo koji je odgovarajući projektu za građevinsku dozvolu za zgrade.  

Da li je projekat za građevinsku dozvolu predmet posebnih 
saglasnosti?

Ne. Na projekat za građevinsku dozvolu nije potrebno pribaviti nijednu saglasnost. 



PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

ПРОЈЕКТОМ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СЕ ВРШИ РАЗРАДА ПЛАНИРАНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ 
ОБЈЕКТА УТВРЂЕНЕ ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ НА ОСНОВУ КОГ СУ ПРИБАВЉЕНИ ЛОКАЦИЈСКИОБЈЕКТА УТВРЂЕНЕ ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ НА ОСНОВУ КОГ СУ ПРИБАВЉЕНИ ЛОКАЦИЈСКИ 
УСЛОВИ, А ЊЕГОВА УСКЛАЂЕНОСТ СА ТИМ ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ОБАВЕЗНА ЈЕ САМО У
ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА БИТНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, ОДНОСНО УСЛОВА 
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ (У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО РАДОВА 
НПР НАМЕНА БРГП ГАБАРИТ ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА РЕГУЛАЦИЈА ПОЛОЖАЈ НАНПР.: НАМЕНА, БРГП, ГАБАРИТ, ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА РЕГУЛАЦИЈА, ПОЛОЖАЈ НА 
ПАРЦЕЛИ, ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ, БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА, КАПАЦИТЕТИ И НАЧИН 
ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ И СЛ.).

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ МОЖЕ ОДСТУПИТИ ОД ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И УПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ МОЖЕ ОДСТУПИТИ ОД ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И У
ПОГЛЕДУ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ ПРИКАЗУЈУ ИЛИ НАВОДЕ ПОДАТКЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, АКО СУ ИЗМЕНЕ ИЗВРШЕНЕ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА ТОГ ПРОЈЕКТА СА 
УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ ДЕО ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА ОДНОСНО СА УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУУСЛОВА, ОДНОСНО СА УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОЈИ СУ 
ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ, С ТИМ  ШТО ТА ОДСТУПАЊА НЕ МОГУ БИТИ У 
СУПРОТНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА, ОДНОСНО ОСТАЛИМ УСЛОВИМА ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ. 



SADRŽINA	PROJEKTA	ZA	GRAĐEVINSKU	DOZVOLU

GLAVNA	

 Osnovni	sadržaj	‐ popunjeni	formular	iz	Priloga	1	PTD
 Odluku	o	određivanju	glavnog	projektanta	potpisano	od	strane	investitora,	Prilog	8	

PTD	
 I j l j kt t k j t đ j đ b l š t d l

SVESKA

 Izjavu	glavnog	projektanta	kojom	se	potvrđuje	međusobna	usaglašenost	delova	
projekta,	Prilog	3	PTD

 Izjave	ovlašćenih	lica,	ukoliko	se	izrađuju	elaborati	i	studije,	Prilog	6	PTD;
 Sažeti	tehnički	opis	postojećeg	i	predviđenog	stanja,	objekta,	instalacija	i	opreme,	

potpisan	i	overen	pečatom	od	strane	glavnog	projektanta	

 svaki	od	delova	PGD	po	oblastima	sadrži:

PROJEKTI

TEKSTUALNA	
DOKUMENTACIJA

OPŠTA	
DOKUMENTACIJA

NUMERIČKA	
DOKUMENTACIJA

GRAFIČKA	
DOKUMENTACIJA

Grafički	prilozi	PGD	se	izrađuju	u	razmeri	koja	je	navedena	u	zagradama,	odnosno	u	drugoj	
prigodnoj	razmeri	koja	omogućava	pregledan	prikaz,	u	zavisnosti	od	klase	i	namene	objekta	

Geodetsku podlogu PGD čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan saGeodetsku	podlogu	PGD	čini	topografski	snimak	predmetne	lokacije	integrisan	sa	
katastarskim	planom	i	izvodom	iz	katastra	vodova,	izrađen	od	strane	registrovane	geodetske	
organizacije	sa	odgovarajućom	licencom



IZVOD IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

REF: Zakon o planiranju i izgradnji, članovi 8đ. i 135.  
Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem 
(POP), članovi 16. i 22. 

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD), član 33. j  p     j  ( ),   



IZVOD IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Za koje potrebe se izrađuje izvod iz projekta?

Izvod iz projekta se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole, kako bi se  p j   j   p  p j j  g  ,   
omogućilo nadležnom organu da efikasno i kvalitetno izvrši proveru ispunjenosti formalnih
uslova za izgradnju, i izda građevinsku dozvolu, bez upuštanja u ocenu tehničke
dokumentacije. 

Šta sadrži izvod iz projekta?

Izvod iz projekta sadrži osnovne podatke o objektu i učesnicima u izgradnji, lokacijske
d tk  i d  d k t  i  k jih  l d  kl đ t j kt  bj kt  podatke i druga dokumenta iz kojih se sagledava usklađenost projektovanog objekta sa

izdatim lokacijskim uslovima, ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i drugi podaci od
važnosti za odlučivanje u upravnom postupku.  

Ko je odgovoran za usklađenost podataka datih u izvodu iz projekta, 
sa sadržinom projekta za građevinsku dozvolu?

Za usklađenost podataka datih u izvodu iz projekta sa sadržinom projekta za građevinsku Za usklađenost podataka datih u izvodu iz projekta sa sadržinom projekta za građevinsku 
dozvolu, uključujući i grafičke priloge, odgovoran je glavni projektant, koji ga overava 
potpisom i pečatom licence, u izjavi iz glavne sveske i na naslovnoj strani izvoda iz projekta. 



SADRŽINA

IZVODA	IZ	PROJEKTA	ZA	GRAĐEVINSKU	DOZVOLU

 forma	naslovne	strane	Izvoda	je	data	u	Prilogu	2	PTD	
 sadrži	i	potpis	i	overu	pečatom	glavnog	projektanta	kojom	se	potvrđuje	usklađenost	Izvoda	iz	

projekta	sa	podacima	iz		PGD	

d l ž š h čk k l š h čk k l

NASLOVNA	
STRANA

TEHNIČKA	
 Izvodu	se	prilaže	izjava	vršioca	tehničke	kontrole,	sa	rezimeom	izveštaja	tehničke	kontrole
 forma	ove	izjave	data	je	u	Prilogu	5	PTD		

Sadrži	sledeće	priloge:	

KONTROLA

GLAVNA	SVESKA	
PGD

 popunjeni	formular	obaveznog	sadržaja	Glavne	sveske,	Prilog	1	PTD
 odluku	o	određivanju	glavnog	projektanta	potpisano	od	strane	investitora,	Prilog	8	PTD	
 izjavu	glavnog	projektanta,	Prilog	3	PTD	
 izjave	ovlašćenih	lica,	Prilog	6	PTD
 sažeti	tehnički	opis	postojećeg	i	predviđenog	stanja,	objekta,	instalacija	i	opreme,	potpisan	i	

č d l j k

PGD

Zavisno	od	vrste	i	klase	objekta	sadrže	situacione	planove	u	odgovarajućoj	razmeri	sa	prikazanim	
položajem	i	gabaritom	objekta,	koji	sadrže	broj	katastarske	parcele	na	kojoj	se	objekat	nalazi	i	
brojeve	susednih	katastarskih	parcela,	građevinske	linije	ili	granice	građenja,	regulacione	linije,	
di ij b it bj kt d lj t d d ih l i d ih bj k t k kt i tič

overen	pečatom	od	strane	glavnog	projektanta

GRAFIČKI	
PRILOZI

dimenzije	gabarita	objekta,	udaljenost	od	susednih	parcela	i	susednih	objekata,	karakteristične	
apsolutne	i	relativne	visinske	kote	i	to	u	formi	sledećih	prikaza	(za	zgrade):	

SITUACIONI	PLAN	
SA	OSNOVOM	
KROVA

SITUACION0‐
NIVELACIONI		PLAN	SA	
OSNOVOM	PRIZEMLJA

SITUACION0‐
NIVELACIONI		PLAN	SA	
SAOBRAĆAJNIM	
REŠENJEM

SITUACIONI	PLAN	SA	
SINHRON‐PLANOM	
INSTALACIJA	NA	PARCELI

OSNOVA	ETAŽE	NA	
KOJOJ	JE	OBEZBEĐEN	
PRISTUP	
SVETLARNIKU

Sadržaji	navedenih	prikaza	se	mogu	kombinovati	i	prikazati	na	manjem	broju	grafičkih	priloga,	isključivo	na	
način	koji	omogućava	pregledan	prikaz	i	sagledavanje	svih	navedenih	sadržaja.



IZVOD IZ PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Grafički	prilozi	izvoda	iz	projekta	za	zgrade	se	izrađuju	u	razmeri	koja	omogućava	
pregledan	prikaz,	u	zavisnosti	od	klase	i	namene	objekta	

Grafički	prilozi	izvoda	iz	projekta	za	inženjerske	objekte	izrađuju	se	prema	pravilima	f p p j j j j p p
struke,	na	nivou	koji	je	odgovarajući	grafičkim	prilozima	izvoda	iz	projekta	za	zgrade,	u	
odgovarajućoj	razmeri	zavisno	od	klase	i	namene	objekta

Grafički	prilozi	koji	su	sastavni	deo	izvoda	iz	projekta	se	izrađuju	na	geodetskim	f p j p j j g
podlogama	iz	projekta	za	građevinsku	dozvolu,	koje	se	mogu	koristiti	u	elektronskoj	
formi.	Oni	se	ne	overavaju	od	strane	organa	državne	uprave	nadležnog	za	poslove	
državnog	premera	i	katastra,	niti	ih	je	potrebno	ucrtavati	na	kopijama	koje	sadrže	
overu,	već	njihovu	verodostojnost,	odnosno	usklađenost	sa	podacima	iz	projekta	za	, j j , p p j
građevinsku	dozvolu,	potvrđuje	glavni	projektant	



IDEJNI PROJEKAT ZA RADOVE IZ ČLANA 145. ZPI

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), član 118. 
 Uredba o lokacijskim uslovima (ULU), član 2.  Uredba o lokacijskim uslovima (ULU), član 2. 

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke
dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD), čl. 16. i 42.‐49. 



IDEJNI PROJEKAT ZA RADOVE IZ ČLANA 145. ZPI

Šta sadrži idejni projekat za radove koji se vrše na osnovu rešenja o 
odobrenju?

Idejni projekat je skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena,
položaj, oblik, kapacitet, tehničko‐tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i
okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat. 

U slučaju rekonstrukcije, odnosno sanacije postojećeg objekta, ili u slučaju promene
namene, idejni projekat sadrži i arhivski projekat ili snimak postojećeg stanja ukoliko arhivski
projekat ne postoji. 

Id j i j k  d  d l i id j  j k   i ž j k  bj k   d ž j  i biIdejni projekat, odnosno delovi idejnog projekta za inženjerske objekte su sadržaja i obima,
prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući idejnom projektu za zgrade. 

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, idejnim projektom se
prikazuje izabrana optimalna trasa  prikazuje izabrana optimalna trasa. 

U slučaju investicionog održavanja, odnosno uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom,
ne vrši se izrada idejnog projekta, već se samo izrađuje tehnički opis i popis planiranih
radova.  



IDEJNI PROJEKAT ZA RADOVE IZ ČLANA 145. ZPI

Na osnovu čega se izrađuje idejni projekat za radove koji se vrše na 
osnovu rešenja o odobrenju?

Idejni projekat se izrađuje na osnovu prethodno pribavljenih lokacijskih uslova (ukoliko je za
te radove propisano njihovo pribavljanje), propisa i pravila struke, kao i projekata ili snimaka
postojećeg stanja. 

U kojim slučajevima se idejni projekat može izraditi bez prethodno 
izdatih lokacijskih uslova? 

U pojedinim slučajevima, u skladu sa Uredbom o lokacijskim uslovima (ULU), navedenim u
članu 2. 

Da li se vrši tehnička kontrola idejnog projekta za radove koji se vrše 
na osnovu rešenja o odobrenju?

N  t h ičk  k t l   ši i klj či   j k t  đ i k  d l  Ne, tehnička kontrola se vrši isključivo za projekat za građevinsku dozvolu. 



SADRŽINA	IDEJNOG	PROJEKTA	

za	radove	koji	se	vrše	na	osnovu	rešenja	o	odobrenju
GLAVNA	

 Osnovni sadržaj ‐ popunjeni formular iz Priloga 1	PTD
 Odluka	o	određivanju	glavnog	projektanta	potpisano	od	strane	investitora,	Prilog	8	PTD
 Izjava	glavnog	projektanta	kojom	se	potvrđuje	međusobna	usaglašenost	delova	projekta,	

Prilog	3	PTD
 Izjave ovlašćenih lica ukoliko se izradjuju elaborati Prilog 6 PTD

SVESKA

 Izjave	ovlašćenih	lica,	ukoliko	se	izradjuju	elaborati,	Prilog	6	PTD	
 Sažeti	tehnički	opis	postojećeg	i	predviđenog	stanja,	objekta,	instalacija	i	opreme,	potpisan	i	

overen	pečatom	od	strane	glavnog	projektanta

 sadrži	sve	projekte	koji	su,	zavisno	od	vrste	radova	koji	se	izvode,	potrebni,	a	obavezno	
k k d đ b k ( h k l d )

PROJEKTI

projekat	kojim	se	određuje	objekat	u	prostoru	(arhitektura	ili	dr.)
 svaki	od	delova	projekta	sadrži:

TEKSTUALNA	
DOKUMENTACIJA

OPŠTA	
DOKUMENTACIJA

NUMERIČKA	
DOKUMENTACIJA

Grafički	prilozi	IDP	se	izradjuju	u	razmeri	koja	je	navedena	u	zagradama,	odnosno	u	drugoj	prigodnoj	razmeri	
koja	omogućava	pregledan	prikaz,	u	zavisnosti	od	klase	i	namene	objekta

Geodetsku	podlogu	IDP	čini	topografski	snimak	predmetne	lokacije	integrisan	sa	katastarskim	planom	i	izvodom	

 U	slučaju	da	su	na	objektu	predviđeni	radovi,	kojima	se	utiče	na	osnovne	zahteve	za	objekat,	
kao prilog idejnom projektu se izrađuju i odgovarajući elaborati kojima se propisuju mere za

ELABORATI

iz	katastra	vodova,	izradjen	od	strane	registrovane	geodetske	organizacije	sa	odgovarajućom	licencom

kao	prilog	idejnom	projektu	se	izrađuju	i	odgovarajući	elaborati	kojima	se	propisuju	mere	za	
ispunjenje	tih	osnovnih	zahteva	(npr.	u	slučaju	energetske	sanacije,	kada	je	neophodna	izrada	
elaborata	energetske	efikasnosti	ili	u	slučaju	rekonstrukcije	kojom	se	utiče	na	osno‐vni	
zahtev	“zaštita	od	požara”,	kada	je	neophodna	izrada	elaborata	zaštite	od	požara	i	dr.).



PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), član 123. 
 P il ik  d ži i  či  i t k  i d  i či  š j  k t l  t h ičk   Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD), čl. 18, 61.‐69. 



PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

Šta je projekat za izvođenje?

P j k t  i đ j  j  k  đ b  l š ih j k t  k ji   t đ j  l d ć  Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se utvrđuje sledeće: 
 Građevinsko‐tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa

opremom i instalacijama; 
 Tehničko‐tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta;  Tehničko tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta; 
 Investiciona vrednost objekta i uslovi održavanja objekta. 

Projekat za izvođenje izrađuje se za potrebe izvođenja građevinskih, zanatskih, instalaterskih
radova i drugih radova, odnosno za potrebe izgradnje objekta. radova i drugih radova, odnosno za potrebe izgradnje objekta. 



PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

Kada je obavezna izrada projekta za izvođenje?

Izrada projekta za izvođenje je obavezna za: Izrada projekta za izvođenje je obavezna za: 
 Građenje objekata za koje je pribavljena građevinska dozvola, osim za objekte

kategorije „A“; 
 Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta, za koje je pribavljeno rešenje o

            odobrenju, osim za objekte kategorije „A“, kao i u slučajevima kada je predviđeno
pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u skladu sa propisima kojima se
uređuje zaštita od požara. 

Na osnovu čega se izrađuje projekat za izvođenje?

Projekat za izvođenje se izrađuje na osnovu projekta za građevinsku dozvolu, odnosnoProjekat za izvođenje se izrađuje na osnovu projekta za građevinsku dozvolu, odnosno
idejnog projekta za rekonstrukciju objekta, kao i propisa iz relevantnih oblasti i pravila
struke. 



PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

Šta sadrži projekat za izvođenje?

Projekat za izvođenje sadrži detaljnija tehnička rešenja u kojima se razrađuje projekat za
građevinsku dozvolu, odnosno idejni projekat za rekonstrukciju objekta.  

U zavisnosti od vrste i klase objekta, projekat za izvođenje sadrži i druge delove projekta koji
             nisu bili predmet projekta za građevinsku dozvolu, a neophodni su za izvođenje radova. 

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, u projektu za izvođenje vrši
se razrada detalja i tehnoloških rešenja u granicama prostora za izgradnju, određenih

j kt   đ i k  d l  projektom za građevinsku dozvolu. 

U projektima, odnosno delovima projekta za izvođenje po oblastima, koriste se elementi
projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za rekonstrukciju objekta, kao
što su crteži  proračuni  analize i sl  ili se na njih samo poziva  u kom slučaju se označava ušto su crteži, proračuni, analize i sl, ili se na njih samo poziva, u kom slučaju se označava u
kom delu projekta se ti elementi nalaze. 

Projekat za izvođenje može sadržati i tehnološke šeme, kataloške i radioničke crteže i sl.
ukoliko je to potrebno za izvođenje radova, ali ih mora verifikovati (potpisom i pečatom) j   p   j  ,     (p p   p )
odgovorni projektant predmetnog dela projekta. 



PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

Da li se projekat za izvođenje može izrađivati u fazama?

            Projekat za izvođenje se može izrađivati fazama, odnosno delovima, u skladu sa dinamikom
građenja, odnosno izvođenja radova. 

U slučaju izvođenja radova u fazama, mogu se izvoditi samo radovi za onu fazu za koju je
j k   i đ j  i đ  i đ  d  l  j k  i dprojekat za izvođenje izrađen i potvrđen od strane glavnog projektanta i odgovornog

projektanta. Prilikom izvođenja radova za određenu fazu obavezno je da se na gradilištu
nalazi primerak projekta za izvođenje za tu fazu. 

Tako na primer  dok se izvode radovi na konstrukciji objekta  neophodno je da bude izrađenTako na primer, dok se izvode radovi na konstrukciji objekta, neophodno je da bude izrađen
projekat arhitekture i projekat konstrukcije, dok se projekti instalacija mogu izrađivati do
trenutka kada počne izvođenje radova na ugradnji tih instalacija. Ili na primer, ukoliko se
objekat sastoji iz više lamela, ili deonica, moguće je sukcesivno izrađivati odgovarajuće

        projekte za njih, u skladu sa dinamikom građenja. 



PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

Da li je potrebno predavati projekat za izvođenje nadležnom organu 
uprave prilikom prijave radova?

             Ne. Projekat za izvođenje se izrađuje za potrebe izvođenja radova, ali nije ga potrebno
predavati nadležnom organu prilikom prijave radova i nije potrebno pribaviti posebnu
potvrdu od strane nadležnog organa uprave u vezi projekta za izvođenje. 

              Uvid u projekat za izvođenje, kao i kontrolu usklađenosti radova koji se izvode sa tim
projektom i građevinskom dozvolom, odnosno projektom za građevinsku dozvolu vrši
građevinski inspektor na gradilištu, prilikom redovnih i vanrednih obilazaka gradilišta. 

Da li je projekat za izvođenje predmet posebnih saglasnosti?

Za objekte za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara (ZZP) pribavlja
saglasnost na tehničku dokumentaciju, pre izdavanja upotrebne dozvole pribavlja se

Da li se vrši tehnička kontrola projekta za izvođenje?

saglasnost na tehničku dokumentaciju, pre izdavanja upotrebne dozvole pribavlja se
saglasnost na projekat za izvođenje, koji mora biti u skladu sa glavnim projektom zaštite od
požara, čija je sadržina definisana u ZZP. 

Da li se vrši tehnička kontrola projekta za izvođenje?

Ne, tehnička kontrola se vrši isključivo za projekat za građevinsku dozvolu.  



SADRŽINA	PROJEKTA	ZA	IZVOĐENJE

GLAVNA

 Osnovni sadržaj ‐ popunjeni formular iz Priloga 1	PTD
 Odluku	o	određivanju	glavnog	projektanta	potpisano	od	strane	investitora,	Prilog	8	PTD
 Izjavu	glavnog	projektanta	kojom	se	potvrđuje	međusobna	usaglašenost	delova	projekta,	Prilog	3	PTD
 Sit i i l l ti b l ž j bj kt d j ć j i

GLAVNA	
SVESKA

 Situacioni	plan	sa	elementima	za	obeležavanje	objekta	u	odgovarajućoj	razmeri

 S d ži d t lj ij t h ičk š j k ji đ j j k t đ i k d l d

PROJEKTI

 Sadrži	detaljnija	tehnička	rešenja	u	kojima	se	razrađuje	projekat	za	građevinsku	dozvolu,	odnosno	
idejni	projekat	za	rekonstrukciju	objekta,	a	u	zavisnosti	od	vrste	i	klase	objekta,	sadrži	i	druge	delove	
projekta	koji	nisu	predmet	projekta	za	građevinsku	dozvolu,	a	neophodni	su	za	izvođenje	radova

 Koriste	se	elementi	(npr.	crteži,	proračuni,	analize)	projekta	za	građevinsku	dozvolu, odnosno	idejnog	
projekta	za	rekonstrukciju	objekta,	ili	se	na	njih	samo	poziva,	pri	čemu	se	označava	u	kom	delu	
projekta za građevinsku dozvolu se ovi elementi nalazeprojekta	za	građevinsku	dozvolu	se	ovi	elementi	nalaze	

 Mogu	se	prilagati	tehnološke	šeme,	kataloški	i	radionički	crteži.,	ako	je	to	potrebno	za	izvođenje	
radova,	ali	ih	u	tom	slučaju	mora	potpisati	i	overiti	pečatom	odgovorni	projektant	predmetnog	
projekta,	pri	čemu	se	jasno	označava	kom	projektu	pripadaju

 Projekat za izvođenje, odnosno delovi projekta za izvođenje za inženjerske objekte su sadržaja i
obima, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući projektu za izvođenje za zgrade

TEKSTUALNA	
DOKUMENTACIJA

OPŠTA	
DOKUMENTACIJA

GRAFIČKA	
DOKUMENTACIJA

NUMERIČKA	
DOKUMENTACIJA

 Izrađuje	se	plan	preventivnih	mera,	u	skladu	sa	propisima	kojim	se	uređuje	bezbednost	i	zdravlјe	na	
radu	na	privremenim	ili	pokretnim	gradilištima

ELABORATI



PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA  

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), član 124. 
 P il ik  d ži i  či  i t k  i d  i či  š j  k t l  t h ičk   Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekta (PTD), čl. 19, 70‐74. 



PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA  

Šta je projekat izvedenog objekta?

Projekat izvedenog objekta je skup međusobno usaglašenih projekata koji se izrađuje zaProjekat izvedenog objekta je skup međusobno usaglašenih projekata koji se izrađuje za
potrebe utvrđivanja njegove podobnosti za upotrebu, odnosno pribavljanja upotrebne
dozvole, korišćenja i upotrebe objekta, a predstavlja projekat za izvođenje sa unetim
izmenama nastalim u toku građenja. 

Kada je obavezna izrada projekta izvedenog objekta?

Izrada projekta izvedenog objekta je obavezna: 
 Za sve objekte koji se grade na osnovu prethodno izdate građevinske dozvole, osim

za objekte kategorije „A“, za koje se umesto projekta izvedenog objekta može
l ž  d k  k d  b k   l    k kpriložiti geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko‐

topografskoj podlozi; 
U slučaju radova izvedenih na osnovu rešenja o odobrenju izvođenja radova, ukoliko 
investitor želi da pribavi upotrebnu dozvolu.    p  p   



PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA  

Šta sadrži projekat izvedenog objekta ukoliko NIJE došlo do 
odstupanja od projekta za izvođenje?odstupanja od projekta za izvođenje?

U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, nije došlo do odstupanja
od projekta za izvođenje  investitor  vršilac stručnog nadzora i izvođač radova overavajuod projekta za izvođenje, investitor, vršilac stručnog nadzora i izvođač radova overavaju,
pečatom i potpisom odgovornog lica, naslovne strane delova projekta za izvođenje, čime se
potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju, a projekat za izvođenje se
smatra projektom izvedenog objekta. 
  
U tom slučaju se ne izrađuje glavna sveska projekta izvedenog objekta, već se glavnoj svesci
projekta za izvođenje prilaže izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i izvođača radova,
kojom se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju, data u Prilogu 7

 PTD. 



PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA  

Šta sadrži projekat izvedenog objekta ukoliko JESTE došlo do 
odstupanja od projekta za izvođenje?

U l č j  d  j  ilik  đ j  bj k  d  i đ j  d  d šl  d  d jU slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja
od projekta za izvođenje, koje nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom
dozvolom, projekti, odnosno delovi projekta izvedenog objekta se izrađuje kao novi, ili kao
dopunjeni projekat za izvođenje, sa izmenama ili dopunama do kojih je došlo tokom
građenja. 

Iz projekata izvedenog objekta se moraju jasno videti sva eventualna odstupanja izvedenih
radova od projekta za izvođenje. 

U tom slučaju se izrađuje se glavna sveska projekta izvedenog objekta koja, osim sadržaja iz
glavne sveske projekta za izvođenje, sadrži i detaljan opis svih nastalih izmena tokom
građenja objekta. 

Gl j i j kt  i d  bj kt   b  il ž  i  Glavnoj svesci projekta izvedenog objekta se obavezno prilaže i: 
 Obrazloženje usklađenosti izvedenog objekta sa izdatom građevinskom dozvolom; 
 Opis eventualnih odstupanja izvedenog objekta u odnosu na projekat za građevinsku

dozvolu, koji sadrži i navode listova pojedinih delova projekta gde su te izmene
         vidljive, ukoliko ova odstupanja ne predstavljaju izmene koje iziskuju izmenu

građevinske dozvole. 



PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA  

Da li se projekat izvedenog objekta može izrađivati u fazama?

Projekat izvedenog objekta se može izrađivati fazama  odnosno delovima  koji odgovarajuProjekat izvedenog objekta se može izrađivati fazama, odnosno delovima, koji odgovaraju
fazama, odnosno delovima objekta koji u skladu sa tehničkom dokumentacijom ili prema
mišljenju komisije za tehnički pregled predstavljaju tehničko‐tehnološke celine i mogu se
kao takvi samostalno koristiti, za koje se utvrđuje podobnost za upotrebu, odnosno izdaje

  

Da li je projekat izvedenog objekta predmet posebnih saglasnosti?

upotrebna dozvola. 

Ne. Ukoliko izmene u toku građenja utiču na mere zaštite od požara, a nastale su nakon
pribavljanja saglasnosti u pogledu mera zaštite od požara na projekat za izvođenje,
neophodno je pribaviti saglasnost na izmene projekta za izvođenje, pa tek nakon toga
i i i k l i j  j k  i d  bj k   pristupiti kompletiranju projekta izvedenog objekta.  

Da li se vrši tehnička kontrola projekta izvedenog objekta?

Ne, tehnička kontrola se vrši isključivo za projekat za građevinsku dozvolu.  



KLASIFIKACIJA OBJEKATA

Klasifikacija objekata ima važnu svrhu – da složenost postupka
pribavljanja odgovarajućih dozvola i vrstu kontrole u tom postupku
prilagodi rizicima koje nosi izgradnja, odnosno korišćenje objekata.

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), član 2, stav 1, tačka 22b
Pravilnik o klasifikaciji objekata (PKO)
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Šta su klase objekata i šta je osnov usvojene klasifikacije?

Klasifikacija objekata se oslanja na Klasifikaciju vrsta građevina Republičkog zavoda za statistiku
statistiku  koja se, sa svoje strane, temelji na Klasifikaciji vrsta građevina Evropske zajednice
(Classification of Types of Construction – CC, final version, Eurostat, 1997).  
  
Osnovna podela objekata u ovim dokumentima izvršena je na zgrade i inženjerske (ostale)
objekte. 
 
Z h lj j ći kl ifik iji bj k t  ć  j  Zahvaljujući klasifikaciji objekata omogućeno je: 
 Propisivanje pribavljanja različitih uslova za projektovanje i priključenje za različite

klase objekata (Uredba o lokacijskim uslovima); 
 Oslobađanje od određenih obaveza za pojedine klase objekata, odnosno za

jednostavnije objekte, zbog manjeg stepena rizika koji nose, kao što su: obaveze
izvođača radova, imenovanje odgovornog izvođača, vršenje stručnog nadzora i
tehničkog pregleda itd. (Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe
Zakona o planiranju i izgradnji). Zakona o planiranju i izgradnji). 
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Šta su kategorije objekata i šta je osnov usvojene kategorizacije?

Kategorije objekata predstavljaju grupe objekata različitih klasa, formirane prema stepenu 
složenosti i drugim osobenostima. Objekti su grupisani u četiri kategorije: 
 
A d   ht i bj kti  A zgrade ‐ nezahtevni objekti; 
B zgrade ‐ manje zahtevni objekti; 
V zgrade ‐ zahtevni objekti; 

   G inženjersko‐građevinski objekti. 

Kategorizacija objekata omogućava propisivanje različitog sadržaja tehničke dokumentacije
            dokumentacije za različite kategorije (Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu

vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta). Tako na primer, za
najmanje zahtevne objekte kategorije (A), projekat za građevinsku dozvolu sadrži samo
projekat arhitekture, a izrada projekta za izvođenje nije obavezna. projekat arhitekture, a izrada projekta za izvođenje nije obavezna. 
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Kako se vrši klasifikacija i kategorizacija složenih objekata?

U praksi će se često javiti situacija da se jedan objekat sastoji iz delova koji spadaju u
različite klase objekata. Kada je to slučaj, svakom delu određuje se klasa i iskazuje
procentualnom zastupljenošću u ukupnoj površini objekta. 
  
Za zgrade koje se sastoje od više delova različite kategorije, određuje se kategorija zgrade u
celini, tako da joj se dodeljuje kategorija više zahtevnog dela. 
 

 b k  k       ž k  b k   l  b k  kZa objekte koji se sastoje od zgrade i inženjerskog objekta, odnosno dela objekta, svakom
objektu, odnosno delu objekta, se određuje posebna kategorija. 
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Ko određuje klasu i kategoriju objekta?

      ( )  ( )Prilikom podnošenja odgovarajućeg zahteva, podnosilac unosi klasu(e) i kategoriju(e)
objek(a)ta na koji se odnosi zahtev. 
 
U postupku izdavanja lokacijskih uslova, nadležni organ ima obavezu da, na osnovu podatka p p  j  j  ,  g    ,   p
koji je projektant naveo u glavnoj svesci idejnog rešenja, utvrdi konačnu klasifikaciju,
odnosno kategorizaciju, i navodi ih u lokacijskim uslovima, odnosno drugom odgovarajućem
aktu. 
  
U slučaju da je podnosilac zahteva uneo pogrešnu klasu, odnosno kategoriju, nadležni organ
će uneti ispravnu klasu, odnosno kategoriju, i neće na osnovu toga odbaciti, odnosno odbiti,
podneti zahtev. 
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gradjevinskedozvole.rs

E-procedura

Tehnička uputstva

Uputstvo – formati elektronskih dokumenata i njihovo
dostavljanje u CEOP-u
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Ради лакшег праћења овог упутства, поједини изрази‐термини који се користе у овом упутству имају следеће значење:

• Документ у папирној форми јесте документ који је написан (одштампан) на папиру и својеручно је потписан, односно оверен
печатом.

• Електронски документ јесте документ настао изворно у електронској форми, у одговарајућем електронском формату (.pdf,Електронски документ јесте документ настао изворно у електронској форми, у одговарајућем електронском формату (.pdf, 
или .dwg или .dwf (.dwfx)), који је електронски потписан квалификованим електронским потписом.

• Квалификовани електронски потпис јесте скуп података у електронском облику који са уносе у електронски документ и
служи за идентификацију потписника. Квалификовани електронски потпис издаје овлашћено сертификационо тело (Пошта, 
МУП, Привредна комора Србије, Halcom, E‐Smart Systems) у складу са Правилником КЕП. Прецизна упутства за потписивање
електронских докумената и оверу електронске техничке документације су дата у Прилогу 1, који је саставни део овог упутства.

• Електронско потписивање јесте стављање квалификованог електронског потписа на документ, односно поднесак у
електронском формату (.pdf, .dwg или .dwf (.dwfx) формат), за потребе обједињене процедуре.

• Овера техничке документације, састављене у електронској форми за потребе обједињене процедуре, јесте стављање на ту
документацију квалификованог електронског потписа законског заступника, односно овлашћеног лица пројектне
организације и печата те пројектне организације, као и квалификованих електронских потписа и печата личне лиценце
одговорног и/или главног пројектанта када је то прописано Правилником ПТД и Правилником ПТПодговорног и/или главног пројектанта, када је то прописано Правилником ПТД и Правилником ПТП.

• Превођење документа у електронску форму јесте скенирање документа састављеног у папирној форми (превођење у pdf
формат) и потврђивање, за потребе обједињене процедуре, квалификованим електронским потписом да је та електронска
копија верна оригиналу.

• Превођење техничке документације у електронску форму јесте скенирање те документације састављене у папирној форми
(превођење у .pdf формат), својеручно потписане и оверене печатом пројектне организације и личних лиценци, у складу са(превођење у .pdf формат), својеручно потписане и оверене печатом пројектне организације и личних лиценци, у складу са
Правилником ПТД и Правилником ПТП, и потврђивање електронским потписом, за потребе обједињене процедуре, да је та
електронска копија верна оригиналу те техничке документације. Дозвољена је употреба ове документације у обједињеној
процедури најкасније до 1. јануара 2018. године, под условом да је састављена пре 01.01.2016. године.

• Овлашћено лице странке у обједињеној процедуре јесте њен заступник или пуномоћник. 
• Оптимизација документа у електронској форми јесте превођење тог документа у одређени формат у циљу смањења

величине фајла, ради лакшег и бржег уношења у Централну евиденцију обједињених процедура која се води при Агенцији за
привредне регистре (у даљем тексту: ЦЕОП) кроз Централни информациони систем за вођење обједињене процедуре (у
даљем тексту: ЦИС). Прецизне препоруке за оптимизацију су дате у Прилогу 2, који је саставни део овог упутства.
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Тумачећи наведене одредбе и друге релевантне прописе Министарство позива учеснике
обједињене процедуре, а пре свега надлежне органе и имаоце јавних овлашћења да у
спровођењу обједињене процедуре те прописе примењују и тумаче на следећи начин:

1. Сви документи који се подносе, односно размењују у обједињеној процедури кроз ЦИС 
треба да буду потписани квалификованим електронским потписом, укључујући и доказе о
извршеним плаћањима (уплатнице, односно електронскe изводe);

1. Сви документи се достављају искључиво у .pdf формату електронски потписани, осим
графичког дела техничке документације који се доставља и у .dwg или .dwf (.dwfx) формату, 
који се не потписује електронским потписом. Изузетно, ако се графички део техничке
документације доставља у .dwg или .dwf (.dwfx) формату који је електронски потписан, 
таква документација испуњава прописану форму електронског документа, па нема потребе
да се доставља и у .pdf формату. Сугеришемо да се графички део техничке документације
доставља искључиво у .dwf (.dwfx) формату, потписаном квалификованим електронским
потписом, јер такав формат заузима најмање меморије, па је најједноставнији за доставу и
чување у ЦЕОП‐у.

1. Изворни електронски документи се потписују квалификованим електронским потписом у
поступку њиховог креирања у .pdf, .dwg ili .dwf формату, од стране онога ко их сачињава
(пројектанти потписују пројекте; овлашћена лица управе акта; странке у поступку поднеске, 
правне лекове и пуномоћја; друга физичка и правна лица уговоре и сагласности и сл.);
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4. Папирни документи се преводе у електронску форму тако што се скениранирају у .pdf
формату и након тога потписују квалификованим електронским потписом од стране:

• овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу преписа (јавни
бележници судски оверитељи оверитељи ЈЛС) а које може да изда електронскибележници, судски оверитељи, оверитељи ЈЛС), а које може да изда електронски
препис било ког документа издатог у папирној форми, без обзира на издаваоца; или

• овлашћеног лица органа који је издао тај акт у папорној форми; или
• физичког лица које електронски потписује захтев, односно пријаву у обједињеној

процедури уз коју се та документација подноси (нпр инвеститор или директор илипроцедури, уз коју се та документација подноси, (нпр. инвеститор или директор или
овлашћено лице пројектантског бира који подноси захтев у име инвеститора), који
својим електронским потписом потврђује истоветност електронске копије
оригиналном документу издатом у папирној форми, у ком случају надлежни орган
може ради провере накнадно тражити да му се на увид и сравњење доставиможе, ради провере, накнадно тражити да му се на увид и сравњење достави
изворни документ у папирној форми.

5. Пуномоћник подносиоца захтева, односно пријаве у обједињеној процедури то своје
својство доказује прилагањем пуномоћја Својство законског заступника правног лица сесвојство доказује прилагањем пуномоћја. Својство законског заступника правног лица се
не доказује, ако је уписано у Регистар привредних субјеката, који се води при АПР‐у, већ
проверу те чињенице врши надлежни орган, увидом у тај регистар, о чему сачињава
службену белешку. Ако је заступник правног лица запослени са специјалним или
генералним овлашћењем за заступање у обједињеној процедури то својство доказујегенералним овлашћењем за заступање у обједињеној процедури, то својство доказује
прилагањем овлашћења издатог од стране законског затупника тог правног лица, а ако је
странка у поступку орган јавне управе, њен заступник доставља појединачни или општи
акт тог органа, којим је овлашћен за заступање тог органа у обједињеној процедури. 
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Optimizacija elektronskog dokumenta  elektronske dokumente je radi lakšeg i bržeg unosaOptimizacija elektronskog dokumenta ‐ elektronske dokumente je radi lakšeg i bržeg unosa
u CEOP poželjno optimizovati (prevesti u određeni format i smanjiti veličinu fajla), odnosno
prilagoditi ih za prenos podataka, kao što je objašnjeno u posebnom delu na kraju ovog
uputstva. 
  
Elektronske dokumente je radi lakšeg i bržeg unosa u CEOP poželjno optimizovati na sledeći
način: 

            tako što će se više posebnih elektronskih dokumenata spojiti u jedan jedinstveni
elektronski dokument, radi smanjenja broja unosa, pri čemu treba voditi računa o
ograničenju veličine (trenutno ograničeno na 100MB) 

t k  št  ć   i šiti j j  liči  i  l kt k  d k t  d tako što će se izvršiti smanjenje veličine izvornog elektronskog dokumenta, odnosno
njegovo prilagođavanje za prenos podataka, radi skraćenja vremena trajanja
pojedinog unosa  
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Ukoliko je takva dokumentacija već u posedu nadležnog organa (odnosno arhive), nije
potrebno ponovo je dostavljati tom organu u papirnoj formi, već je dovoljno samo na nju
referisati u dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, na primer: 

 kada je prema ranijim propisima građevinska dozvola dobijena na osnovu glavnog
projekta, na osnovu koga je všeno i izvođenje radova, a koji se, u skladu sa PTD
prihvata kao projekat za izvođenje, nije potrebno dostavljati ga ponovo u papirnoj
formi, već samo elektronski potpisanu skeniranu kopiju u .pdf formatu, uz
odgovarajuću izjavu da nije došlo do odstupanja u toku izvođenja, u skladu sa PTD, 

 kada, za potrebe dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije/promene namene, idejni
projekat sadrži i prikaz postojećeg stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog
projekta, taj arhivski projekat nije potrebno dostavljati u papirnoj formi, već je
dovoljno na njega samo referisati u idejniom projektu koji se dostavlja, elektronski
potpisan, u nekom od propisanih formata (.pdf, .dwg. .dwf (.dwfx)) u skladu sa ovim

  uputstvom.  
 


