
ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА” 
Жоржа Клемансоа 19 
Београд 

 
 

УПУТСТВО  
ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊE ИНСТАЛАЦИЈА  

У УЛИЦАМА И ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА 
 
 
Овим упутством утврђује се поступак добијања сагласности управљача јавног пута ЈП „Путеви 

Београда” за постављање инсталација у улицама и општинским путевима (водоводне мреже, 
канализационе мреже, топловодне мреже, гасне мреже, електроенергентске мреже, електронске 
комуникационе мреже - оптичка и телекомуникациона мрежа), а у складу са чланом 49. став 1. тачка 
2) Закона о путевима („Службени гласник РС” број 41/18 и 95/18 - други закон) и чланом 6. Одлуке о 
накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда („Службени лист града 
Београда” број 118/18, 26/19, 17/20, 9/21 и 120/21). 

  
Поступак за добијање сагласности за постављање инсталација у улицама и општинским путевима 

покреће се предајом писменог захтева са пратећом документацијом на писарници ЈП „Путеви 
Београда”, Ул. Жоржа Клемансоа бр. 19 (сутерен).  

 
НАПОМЕНА: По потреби (у зависности од броја инсталација) другу страну Захтева или изоставити или 
штампати у више примерака. 

Уз читко попуњен образац Захтева за издавање сагласности за постављање 
инсталација у улицама и општинским путевима, поднет од стране инвеститора или 
овлашћеног лица, прилаже се: 

 
1) Одобрење прописано Законом о планирању и изградњи (решење о одобрењу за изградњу, 

решење о грађевинској дозволи, грађевинска дозвола итд); 
2) Извод из техничке документације урађене за потребе извођења радова који садржи прилоге 

из којих ће се сагледати обим грађевинских радова на јавној саобраћајној површини (технички 
опис, општи подаци о објекту и локацији из Главне свеске, ситуациони план на катастарско-
топографској подлози, синхрон план инсталација, подужни профил, карактеристични 
попречни профили, услови ималаца јавних овлашћења који су од значаја за предметно заузеће 
и раскопавање итд.). Графичку документацију је потребно доставити у аналогној и дигиталној 
форми (dwg формат); 
УПУТСТВО: Ситуација мора да саржи спецификацију, односно прецизно котиране дужине и 
пречнике инсталација које се постављају у јавне путеве у надлежности града Београда. Под 
пречницима подразумева се спољни пречник (или ширина) инсталационог вода заједно са 
заштитним колонама, а под ширином подразумева се ширина инсталационог вода без обзира 
на облик истог. 

3) Изјава одговорног лица инвеститора дата под материјалном и кривичном одговорношћу да је 
техничка документација достављена ЈП „Путеви Београда”, односно Извод из техничке 
документације, у складу са одобрењем прописаним Законом о планирању и изградњи 
(решењем о одобрењу за изградњу, решењем о грађевинској дозволи, грађевинска дозвола 
итд.) и да су подаци, дати у Захтеву за добијање Сагласности за постављање инсталација, 
тачни. 
Ову Изјаву нису обавезни да доставе органи Републике Србије и органи јединица локалне 
самоуправе; 

4) Пуномоћје - овлашћење суинвеститора (у случају када има више инвеститора) једном од 
инвеститора који ће их заступати у предузимању свих радњи код ЈП „Путеви Београда” и код 
плаћања накнаде по издатом решењу у њихово име и за њихов рачун (оверено код нотара); 

5) Ако Захтев не подноси директно инвеститор, подносилац захтева мора да има пуномоћје - 
овлашћење одговорног лица инвеститора, за подношење Захтева; 



6) Овлашћење за преузимање Сагласности и Решења; 
7) ОБРАЗАЦ 1 - Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција, за свако 

физичко лице чији се лични подаци наводе у Сагласности. 
 
Све горе наведено потребно је доставити ЈП „Путеви Београда”, Ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, 

поштом или преко писарнице (сутерен). 


