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Република Србија 

„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. 

Сектор за развој 

www.infrazs.rs  

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ У 

ИНФРАСТРУКТУРНОМ ПОЈАСУ 

 

Основни подаци о подносиоцу захтева 

Пословно име / назив  

Седиште  

Контакт телефон  

Име и презиме одговорног лица  

Матични број         ПИБ          

Адреса електронске поште  

 

Основни подаци о инвеститору на кога треба да гласи сагласност 

Пословно име / назив  

Седиште  

Контакт телефон  

Име и презиме одговорног лица  

Матични број         ПИБ          

Адреса електронске поште  

 

Основни подаци о правном субјекту који сноси трошкове издавања сагласности 

Пословно име / назив  

http://www.infrazs.rs/
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Седиште  

Контакт телефон  

Име и презиме одговорног лица  

Матични број         ПИБ          

Адреса електронске поште  

 

У прилогу захтева, достављам следећу документацију
1
: 

Р.бр. Назив документа 
Форма 

документа 
Специфичности у вези документа 

Издавалац 

документа 

1. 

Идејни пројекат 

или пројекат за 

грађавинску 

дозволу или 

пројекат за 

извођење 

Оригинал, 

Копија, 

Оверена 

копија 

Идејни пројекат се подноси у 

случају реконструкције или 

санације објеката из члана 145. 

Закона о планирању и изградњи, а 

пројекат за грађевинску дозволу се 

подноси у случају изградње нових 

објеката у смислу члана 133. 

Закона о планирању и изградњи а 

пројекат за извођење када ПГД не 

садржи све елементе за 

верификацију техничке 

документације. 

Овлашћена 

пројектна 

организација 

2. 

Доказ о уплати 

накнаде за 

трошкове 

издавања Решења 

о верификацији 

техничке 

документације 

Копија 

Уплата се врши након 

достављања предрачуна са 

инструкцијом за плаћање од 

стране „Инфраструктура 

Железнице Србије“ а.д. 

Пошта или банка 

у којој је 

извршена уплата, 

или преко које је 

извршена 

електронска 

уплата 

 

Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не 

поднесем у року од 30 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и 

решењем ће се одбацити. 

 

Захтев и потребна документација се могу поднети и електронским путем, у PDF и DWG 

формату, потписано квалификованим електрониским сертификатом, на  

razvoj.investicije@srbrail.rs. 

 

 

 

У   , дана ф   

    Потпис подносиоца захтева 

                                                      
1
 Документа која се достављају у копији, подносилац захтева може доставити и у оригиналу или 

овереној копији, по свом избору 
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

Рок за  одговор на поднети захтев 30 дана 

 

Потребно је уплатити следећи издатак: 

 

Р.бр. Финансијски издаци 

1. 

Накнада за трошкове издавања 

Решења о верификацији техничке 

документације  

Износ издатка 6.000,00 рсд (без ПДВ) 

Сврха уплате 
Издавање Решења о 

верификацији пројекта 

Назив и адреса 

примаоца  

''Инфраструктура железнице 

србије'' а.д. Београд 

Број рачуна 160-438771-53 

Модел и позив на 

број 

11 46221-248-50____ (број 

интерно заведеног захтева) 

Напомена 

Уплата се врши након 

достављања предрачуна са 

инструкцијом за плаћање од 

стране „Инфраструктура 

Железнице Србије“ а.д. 

 


