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REPUBLIKA SRBIJA 

OPŠTINA SJENCA, OPŠTINSKA UPRAVA 

ODELJENJE ZA URBANIZAM,   

IMOVNISKO PRAVNE POSLOVE I  

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  

Broj predmeta: ROP-SJE-2606-LOCH-2/2019 

Zavodni broj: 353-17/2019-04 

Datum:18.03.2019.godine 

 

 

Postupajući po zahtevu koji je podneo  Ćulavdžić Almir iz Sjenice, preko punomoćnika Rejhana Tandirevića 

iz Sjenice,  za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta mešovite namene, na osnovu člana 53a-57 

Zakona o planiranju i izgradnji ( „Sl. glasnik RS“, broj: 72/2009, 81/09-ispr, 64/2010-odluka US, 24/2011, 

121/12, 42/2013-odlika US, 50/2013-odluka US, 54/13, 98/13-odluke US, 132/14, 145/14 i 83/18), Pravilnika 

o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl.glasnik RS”, br.113/2015, 

96/2016,120/2017), Uredbe o lokacijskim uslovima (“Sl.glasnik RS”, br.35/2015, 114/2015 i 117/17) i  Prvih 

izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sjenice (“Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj: 18/2018), 

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine, izdaje:  

 

 

LOKACIJSKE USLOVE  

na osnovu usaglašenog zahteva 

 

Za izgradnju slobodnostojećeg objekta mešovite namene, planirane spratnosti: podrum, prizemlje i tri 

sprata (Po+P+3), dominantne kategorije V, ukupne BRGP- 1508,2m2, nadzemno–1387m² na katastarskoj 

parcel broj 594/1 KO Sjenica 

 

PODACI O LOKACIJI I PLANSKOJ DOKUMENTACIJI 

Predmetna kat.parcela se nalazi u granicama Prvih izmena i dopuna Plana Generalne regulacije Sjenice, 

(“Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj: 18/2018). 

Lokacija pripada urbanističkom bloku 1.3. zona mešovite namene.  

Na parceli ima izgrađenih objekata, porodični stambeni objekat se zadržava a pomoćni objekti se ruše.  

Pristup parceli je direktan iz ulice Ahmeta Abdagića i sporedne ulice sa istočne strane parcele kao i preko 

internog pristupnog puta, kat.parcela broj 594/5 KO Sjenica 

 

PRAVILA UREĐENJA  I  GRAĐENJA IZ PLANA 

 

Površina  katastarske  parcele je 731m².  Katastarska parcela ispunjava elemente građevinske parcele. 

                     

Tip objekta: slobodnostojeći objekat,  

 

Vrsta i namena objekta:  objekat mešovite namene – u prizemlju poslovni prostori, na prvom i drugom spratu 

proizvodnja – tekstilna industrija a na trećem spratu stanovanje.  

Objekat  je  dominantne  kategorije  V.  Klasifikacija  pojedinih  delova  objekta  i  učešće  u ukupnoj površini 

objekta izraženo u procentima je sledeće: 

- klasifikaciona oznaka 125102- 53% (kategorija V) 

- klasifikaciona oznaka 123001- 22% (kategorija B) 

- klasifikaciona oznaka 112211- 25% (kategorija A) 

Ukupna bruto građevinska površina objekta je 1508,2m
2

, bruto površina nadzemno iznosi 1387 m
2 

a 

ukupna neto površina iznosi 1259m
2

. 

 

Građevinska linija: Građevinska linija je na 1,0m od saobraćajnice sa istočne strane parcele a prema ulici 

Ahmeta Abdagića građevinska i regulaciona linija se poklapaju. Građevinske linije objekta su  date u grafičkom 

prilogu koji je sastavni deo ovih lokacijskih uslova. 

 

Dozvoljena zauzetost i izgrađenosti građevinske parcele- Zona 1.3;  

 Maksimalna dozvoljeni indeks zauzetosti parcele 0,6 (prema priloženom IDR-u 52%) 

 Maksimalni dozvoljeni indeks izgrađenosti građevinske parcele od 300m2 do 600m2 je 3.0, a za parcele 

preko 600m2 je 4.0 (prema priloženom IDR-u 2,02%). 
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Maksimalni stepen iskorišćenosti parcela je 90% (računajući sve objekte na parceli i platoe sa 

saobraćajnicama i parkinzima). Procenat učešća zelenila u sklopu ove zone je min 10%. 

 

Dozvoljena spratnost i visina objekata-Zona 1.3; 1.4  

Spratnost objekta je: podrum, prizemlje i tri sprata (Po+P+3). 

 Maksimalna dozvolјena spratnost objekata za parcele u navedoj zoni je: 

Za parcele od 300-600m2 je P+3+Pk, a za parcele preko 600m2 je P+6. 

Ukoliko se usled kosog krova nad većim rasponima formira visok tavanski prostor, isti se može u tom slučaju 

koristiti uz osvetlјenje preko krovnih prozora, badža ili povučenih lođa. 

Dozvoljena je izgradnja podruma ili suterena koji ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele ukoliko su 

namenjeni za smeštanje pomoćnih prostorija ili garažiranje vozila.  

 

Najmanja međusobna udaljenost objekata 

Najmanja udaljenost slobodnosojećeg objekta od susedne parcele je 2,0m. 

Najmanja međusobna udaljenost objekata na susednim parcelama je 5m ako objekti imaju otvore za dnevno 

osvetljenje stambenih prostorija.  

Višespratni slobodnostojeći objekat ne sme direktno zaklanjati osunčanje drugom objektu više od polovine 

trajanja direktnog osunčanja.  

 

Uslovi za ograđivanje 
Ograđivanje je moguće i to transparentnom ogradom do 1,4m visine od kote trotoara ili zidanom ogradom do 

visine od 0,9m. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da stubovi ograde i kapije budu na zemljištu 

vlasnika ograde. Parcele se mogu ograđivati i živom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice 

građevinske parcele.  

 

Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila 

Pristup građevinskoj parceli je iz ulice Ahmeta Abdagića. Nivelaciono rešenje saobraćajnih površina prilagoditi 

kotama terena.  

Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele i to: jedno parking mesto po jednoj stambenoj jedinici,  

jedno parking mesto na 70m2 korisne površine poslovnog prostora i za proizvodne objekte jedno PM na 200m2 

korisnog prostora. U priloženom idejnom rešenju predviđeno je 8 parking mesta na parceli a uvidom u priloženo 

idejno rešenje, prema korisnoj površini datoj u istom, potrebno je 10 parking mesta. prema Opštinskoj odluci o 

izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (“Opštinski službeni 

glasnik Sjenica”, br.12/2017) za nedostajući broj parking mesta  do 30% potrebno je izvršiti plaćanje 

nedostajućih parking mesta.  

Kolski ulaz u dvorište je preko internog pristupnog puta, k.p.broj 594/5 KO Sjenica.  

 

Spoljne stepenice 

Otvorene spoljne stepenice se mogu postaviti na prednjoj fasadi objekta ako stepenište savlađuje visinu do 

0,90m.  

 

Vertikalni saobraćaj  

Vertikalni saobraćaj u objektu unutrašnjim stepenicama i liftovima (u skladu sa pravilnikom o uslovima i 

normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS”, broj 58/12, 74/15 i 82/15. Pri 

projektovanju liftova poštovati važeće standard za liftove. 

 

Održavanje čistoće 

Za sakupljanje komunalnog otpada postaviti kontejner potrebne zapemine. Kontejnere postaviti u boks i ograditi 

zaštitnom ogradom čija je pozicija naznačena na situacionom planu projekta za građevinsku dozvolu u okviru 

sopstvene parcele. Podloga za guranje kontejnera je od čvrstog materijala, bez stepenika i sa najvećim 

dozvoljenim nagibom od 3%. 

 

Uslovi za zaštitu susednih objekata 
Prilikom izgradnje novih objekata, neovisno od njihove namene, voditi računa o zaštiti susednih objekata u 

konstruktivnom smislu, i u smislu ne ugrožavanja uslova življenja na susednim parcelama, i parcelama u 

neposrednom okruženju. Građenje novih objekata svih vrsta i namena planirati na udaljenostima od susednih 

objekata kojima se ne ugrožava njihova funkcija, zatečeni način i uslovi korišćenja, kao ni dnevno osvetljenje 

prostorija postojećih objekata putem otvora orijentisanih prema parceli na kojoj je planirana gradnja.  
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U cilju zaštite susednih objekata, gledano i kroz odnos prema prostoru susednih parcela, planirani objekti, niti 

njihovi najistureniji delovi svojim položajem (računajući i vazdušni i podzemni prostor) ne smeju prelaziti 

granicu susednih parcela.  

 

Uslovi za arhitektonsko i estetsko oblikovanje objekata 

Građenje objekata u pogledu arhitektonskog oblikovanja vršiti u skladu sa planiranom namenom, uz primenu 

boja, arhitektonskih i dekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na način kojim će objekat u prostoru i 

okruženju obrazovati usaglašenu, estetski oblikovanu celinu. Za građenje objekata koristiti atestirane 

građevinske materijale. Izgradnja objekata sa ravnim krovom nije dozvoljena. Na objektima izvesti krovne 

konstrukcije koje obrazuju kose krovne ravni–kosi krov. Fasade treba da su malterisane i bojene 

odgovarajućom bojom, ili od fasadne opeke ili kombinovane obrade, sa upotrebom stakla, drveta, raznih 

fasadnih obloga. 

 

Uslovi za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije 

U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti: smanjenju gubitaka toplote iz objekta 

poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade, povoljnom 

orijentacijom zgrade i korišćenjem.  

Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne 

energije. Kao sistem protiv preterane insolacije koristiti održive sisteme (građevinskim elementima, zelenilom 

i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju. Pri proračunu koeficijenta prolaza 

toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu klimatsku zonu. 

Objekat mora biti izgrađen u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl.gl.RS",br. 61/2011) i 

Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl.glasnik 

RS”,broj 69/12). Elaborat energetske efikasnosti je satavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz 

zahtev za izdavanje građevinske dozvole. 

 

Opšta pravila za izgradnju objekata 

Stambeni prostor – stambenu jedinicu sa pomoćnim i pratećim prostorima u okviru stambeno poslovnog objekta 

organizovati prema funkciji i važećim normativima. Svetla visina stambenih prostorija ne može biti manja od 

2,5 m, poslovnih prostora ne može biti manja od 3,0m od gotovog poda. Objekti svih vrsta i namena treba da 

su funkcionalni, statički stabilni, hidro i termički propisno izolovani i opremljeni svim savremenim 

instalacijama u skladu sa važećim normativma i propisima. 

Krovne ravni svih objekata u pogledu nagiba krovnih ravni treba da su rešene 

tako da se odvođenje atmosferskih voda sa površina krova reši u sopstveno dvorište, odnosno usmeri na uličnu 

kanalizaciju. Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmeriti prema drugoj parceli, odnosno 

objektima na susednim parcelama.  

Ispadi na objektu (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstrešnice sa i bez stubova, nastrešnice i sl.) ne mogu 

prelaziti građevinsku liniju više od 1,2m i to na delu objekta višem od 3,0m.  

Svaki novoprojektovani stan mora da ima po jednu stanarsku ostavu. U objektu predvideti prostor za smeštaj 

pribora za održavanje zgrade. Planirane stambene i pomoćne prostorije stanova projektovati u skladu sa 

Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS”, br.58/12, 

74/15 i 82/15) a proizvodne prostore projektovati u skladu sa pravilnikom za određenu vrstu delatnosti. 

 

USLOVI  ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE NA   INFRASTRUKTURU: 

 

uslovi za vodovodnu mrežu- Planirani objekat se priključuje na primarnu vodovodnu mrežu ø110 koja je 

izgrađena u ulici Ahmeta Abdagića neposredno ispred parcele. U okviru parcele izgraditi odgovarajući 

vodonepropusni šaht, na udaljenosti 3,0m od regulacione linije u kojem će se ugraditi nezavisne vodovodne 

instalacije: sanitarna voda stambenog dela objekta, sanitarna voda poslovnog dela objekta sa meračima protoka-

vodomerima sa propusnim ventilima ispred i iza vodomera na svakom izvodu i za svaki stan i poslovni prostor 

posebno kao i za proizvodni deo. Neophodna je izrada i hidrantske mreže u skladu sa važećim pravilnikom. U 

svemu ostalom prema tehničkim uslovima JKP„VRELA“ Sjenica, br:157/19 od 20.02.2019.god. koji su 

sastavni deo izdatih lokacijskih uslova. 

 

uslovi za kanalizacionu mrežu-Novoplanirani objekat će se priključi na kanalizacionu mrežu Ø300 u ulici sa 

istočne strane parcele, prikazano na grafičkom prilogu. U svemu ostalom prema tehničkim uslovima JKP 

„VRELA“ broj. 157/19 od 20.02.2019.god. (Izvršeno plaćanje naknade za izdavanje tehničkih uslova). 
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uslovi za atmosfersku kanalizacionu mrežu-   U ulici Ahmeta Abdagića urađena atmosferska kanalizacija 

Ø600 i odvođenje atmosrverskih voda sa parcele odvesti u istu.  

 

Napomena:Za prekopavanje javnih površina: ulica i trotoara, radi izrade vodovodnog i kanalizacionog 

priključka  investitor je u obavezi da pribavi saglasnost od JP za uređivanje građevinskog zemljišta Sjenica. 

 

uslovi za elektroenergetsku mrežu- Prema uslovima, EPS-a, Elektrodistribucije Čačak,  broj:  8E.7.0.0-

D.09.31- 56922/2 od 22.02.2019.god. u momentu izdavanja uslova ne postoji izgrađena elektroenergetska 

infrastruktura potrebnog kapaciteta na predmetnoj lokaciji. Na pogodnoj lokaciji u okviru parcele podnosioca 

zahteva ili pored postojeće TS 10/0,4 kV/kV “Opštinski sud”, potrebno je izgraditi i kompletno opremiti novu 

tipsku montažno betonsku trafostanicu prema izdatim uslovima. Da bi se omogućilo priključenje objekta na 

distributivni sistem električne energije potrebno je zaključivanje ugovora sa imaocem javnog ovlašćenja- “EPS 

Distribucija” d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Čačak, o izgradnji nedostajuće infrastrukture, što je 

predhodni uslov za izdavanje građevinske dozvole.  

U svemu ostalom prema navedenim uslovima za projektovanje i priključenje, koji su u celosti, u istovetnoj i 

identičnoj sadržini, sastavni deo izdatih lokacijskih uslova.  

Izvršeno je plaćanje naknade za izdavanje tehničkih uslova. 

Tehnički uslovi važe godinu dana od dana izdavanja, odnosno važe sve vreme važenja lokacijskih uslova 

izdatih u skladu sa istim. 

 

uslovi za tt mrežu-Objekat se priključuje na postojeću TT mrežu u skladu sa tehničkim uslovima broj: 

74732/1-2019 od 12.02.2019.god, i prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu radova. Tehnički 

uslovi važe godinu dana od dana izdavanja, odnosno važe sve vreme važenja lokacijskih uslova izdatih u 

skladu sa istim. 

 

URBANISTČKE MERE  ZAŠTITE: 

 

Mere zaštite od potresa: Radi zaštite od potresa objekti moraju biti realizovani i kategorisani prema Pravilniku 

o tehničkim normativima za izgradnju objekta visokogradnje u seizmičkim područjima. (’’Sl.List SFRJ’’ 

br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). 

 

Mere zaštite od požara: Objekat mora biti projektovan i izgrađen prema odgovarajućim tehničkim 

protivpožarnim propisima, standardima i normativima u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Sl.Glasnik 

RS”,br.111/09, 20/15 i 87/18).   

 

Prema uslovima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za 

vanredne situacije u Novom Pazaru, 09/20 broj 217-3357/19 od 14.03.2019, koji su sastavni deo lokacijskih 

uslova, nema posebnih uslova u pogledu mera zaštite od požara. 

 

Za objekat mešovite namene, dominantne kategorije V, spratnosti: podrum, prizemlje i tri sprata 

(Po+P+3) obavezna je izrada Glavnog projekta zaštite od požara. Pre otpočinjanja postupka za 

utvrđivanje podobnosti objekta za upotrebu, potrebno dostaviti na saglasnost projekte za izvođenje 

objekta, čiji je sastavni deo i Glavni projekat zaštite od požara. 

 

Etapnost  gradnje: Nisu predviđene faze u realizaciji projekta. 

 

Promena namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište izvršena je na osnovu planskog dokumenta, 

pa  u skladu sa članom 88.stav 6 Zakona o planiranju i izgradnji, ne plaća  naknada za promenu namene 

zemljišta. 

 

Idejno rešenje- broj 2/2019 od januara 2019, koje je izradio Projektni biro “ARHITEKT”d.o.o. Sjenica, 

odgovorno lice Mujagić Munib, glavni projektant Rejhan Tandirević,dipl.inž.arh., Licenca 300 F588 07 

je u skladu sa Prvim izmenama i dopunama plana generalne regulacije Sjenice. 

 

Navedeno idejno rešenje i uslovi za projektovanje i priključenje objekta izdati od imaoca javnih ovlašćenja su 

sastavni deo ovih lokacijskih uslova a to su:  

- Tehnički uslovi JKP “VRELA”, broj: 157/19 od 20.02.2019.god. 

- Uslovi za projektovanje i priključenje na distributivni sistem električne energije,  

broj: 8E.7.0.0-D.09.31- 56922/2 od 22.02.2019.god. 
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- Tehnički uslovi “Telekom Srbija”, broj: 74732/1-2019 od 12.02.2019.god 

-  Uslovi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za 

vanredne situacije u Novom Pazaru, 09/20 broj 217-3357/19 od 14.03.2019, 

 

Na osnovu urbanističkih uslova datih u lokacijskim uslovima, investitor može pristupiti izradi projekta za 

građevinsku dozvolu  i izvršiti tehničku kontrolu istog u skladu sa članom 118a. Zakona o planiranju i izgradnji: 

(“Sl.glasnik RS”,broj:72/2009, 81/09-ispr, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/2013-odlika US, 50/2013-

odlukaUS, 54/13, 98/13-odluke US,132/14, 145/14 i 83/18) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade 

i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (“Sl.glasnik RS”,br: 72/18). 

 

Lokacijski uslovi prestaju da važe dve godine od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole 

u skladu sa tim uslovima. 

 

Na osnovu ovih lokacijskih uslova ne može se pristupiti izgradnji objekta već se mora podneti zahtev za 

izdavanje građevinske dozvole u skladu sa članom 135 Zakona i Pravilnika o postupku sprovđenja objedinjene 

procedure elektronskim putem (“Sl.Glasnik RS”,br.113/15, 96/2016,120/2017). 

 

Postupak za izdavanje građevinske dozvole pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu kroz CIS. 

Građevinska dozvola se izdaje na osnovu važećih lokacijskih uslova. Uz zahtev za izdavanje građevinske 

dozvole prilaže se:   

-izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa navedenim pravilnikom kojim se 

 uređuje sadržina tehničke dokumentacije; 

-projekat za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se 

 uređuje sadržina tehničke dokumentacije; 

- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o 

 građevinskoj dozvoli i naknadi za Centralnu evidenciju. 

 

Na izdate lokacijske uslove može se podneti prigovor Opštinskom veću opštine Sjenica, preko nadležnog organa 

u CIS-u, u roku od tri (3) dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova, uz plaćanje adm.takse u iznosu od 250 

dinara po tarifnom broju 3. Odluke o opštinskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši 

opštinska uprava („Opštinski službeni glasnik Sjenica“,6/15), na račun 840-742251843-73, model 97 i poziv na 

broj 19-091.  

 

Lokacijske uslove dostaviti:  

1. Podnosiocu zahteva, 

2. imaocima javnih ovlašćenja od kojih su pribavljeni uslovi 

3. nadležnoj službi radi objavljivanja na internet strani 

4. arhivi 

 

 

         Obradila,                                                                        Rukovodilac odeljenja                                                                                       

Jasminka Rožajac, dipl.inž.arh                                             Hamidović Read,dipl.pravnik     
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ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 74732/1-2019 
ДАТУМ: 12.02.2019. 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ ПАЗАР 
28. НОВЕМБАР 55, НОВИ ПАЗАР 
ТЕЛ: 020/332190;ФАКС:020/314244 

 
 
 
       

Алмир Ћулавџић 
Ул. Ахмета Абдагића бб,Сјеница 

 
 

          Предмет: Локацијски услови за изградњу објекта 
мешовите намене, на кат.парц. 594/1 КО Сјеница    

 

 
Разматрали смо Ваш захтев за издавање локацијских услова за изградњу 

објекта мешовите намене у Ул. Ахмета Абдагића бб, на КП 594/1 КО Сјеница. 
Пошто се ради о изградњи породично стамбеног објекта нису потребни посебни 
услови за прикључење објекта на ТК мрежу под условом да за потребе 
инвеститора није потребно пет или више телефонских прикључака. Ако се 
укаже потреба за пет или више тф. прикључака, инвеститор је у обавези да се 
накнадно, посебним захтевом обрати Предузећу за телекомуникације„Телеком 
Србија“ а.д.  

Изградња унутрашњих TK инсталација и опремање приступног простора 
је обавеза инвеститора. Инсталације треба радити ТК ДСЛ инсталационим 
кабловима категорије II, а препорука је да се предвиди класично структурно 
каблирање објекта, (S)FTP/UTP кабловима категорије минимум 5е. Водити 
рачуна да максимална дужина ових каблова не пређе 90м (не рачунајући печ 
каблове). У складу са тим, у објекту планирати простор за реализацију ТК 
концентрације у којој ће се извршити завршавање свих припадајућих 
унутрашњих инсталација и долазног телекомуникационог кабла са којим ће се 
извршити прикључење објекта на ТК мрежу. Такође у просторији  ТК 
концентрације треба обезбедити уземљење и вентилацију. Обезбедити  пролаз 
долазног ТК кабла којим ће се извршити прикључење објекта на 
телекомуникациону мрежу са спољашње стране од најближе извода/резерве до  
ТК концентрације -простора у објекту, техничким каналима или кроз цеви у зиду.  
 

 Увидом у техничку документацију и стањем ма терену,  Служба за 
планирање, развој и инвестициону изградњу утврдила је да у зони планираних 
радова постоје ТТ инсталације/каблови, па се сагласност за изградњу издаје 
под следећим условима.  

 



 I.   Услови уколико се планирани радови изводе у близини 
постојећих ТК објеката и каблова  

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке 
стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и 
каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и 
мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и 
кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 
интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном 
службом „Телекома Србија”, извршити идентификацију и обележавање 
трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова 
(помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на 
траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална 
одступања од траса дефинисаних издатим условима; 

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће 
техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима  планираног објекта 
од постојећих ТК објеката и каблова; 

4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба 
извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети 
све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било 
који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке 
исправности постојећих ТК објеката и каблова; 

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и 
каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и 
уз предузимање свих потребних мера заштите  (обезбеђење од слегања, 
пробни ископи и сл); 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или 
прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је 
дужан да предузећу „Телеком Србија” а.д. надокнади целокупну штету по 
свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК 
саобраћаја); 

7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на 
ситуацију трасе – локацију предметног објекта, инвеститор/извођач 
радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова;  

8.  Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку 
рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких 
услова.  

 

II. Услови уколико предметна изградња условљава 
измештање постојећих ТК објеката/ каблова: 
 

9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК 
објеката/каблова,  неопходно је урадити Техничко решење/Пројекат 
измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката/каблова у 



сарадњи са надлежном Службом „Телекома Србија”.  Такво Техничко 
решење мора бити саставни део потребне техничке документације. 

Извод из Пројекта за грађевинску дозволу који садржи поменуто Техничко 
решење са графичким прилогом и предмером и предрачуном материјала 
и радова, са издатим Техничким условима, треба доставити обрађивачу 
услова, ради добијања сагласности. 

Уколико се за предметне радове не ради Пројекат за грађевинску 
дозволу, то не ослобађа инвеститора обавезе да изради Техничко 
решење/Пројекат за извођење радова на измештању, заштити и 
обезбеђењу постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност 
Телекома. 

10. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању 
постојећих ТК објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у 
случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим 
споразумима (Путеви Србије...). Обавеза инвеститора је и да регулише 
имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности за будуће 
трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању. 

11. Уколико се за предметне радове не ради Пројекат за грађевинску 
дозволу, а изградња условљава измештање постојећих ТК објеката у 
обиму који излази из обухвата постојећих грађевинских и употребних 
дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан да уради Пројекат 
измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима за 
добијање употребне дозволе. 

12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на 
изградњи за коју се траже услови. 

13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова 
водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту 
делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова 
„Телекома Србија” а.д. 

14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке 
документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и 
Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК 
каблова угрожених изградњом, на које је „Телеком Србија“ а.д. дао своју 
сагласност. За непоступање по наведеним условима инвеститор радова 
сноси пуну одговорност.  

15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 10 
(десет) дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и 
обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се изводе пре грађевинских 
радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обратити 
„Телекому Србија” а.д, надлежној Извршној јединици у чијој надлежности 
је одржавање ТК објеката и каблова у зони планиране изградње, са 
обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа 
(контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

16.  „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради 
вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и 
обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова 



обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за 
телекомуникације “Телеком Србија” а.д.  

17.  По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у 
писаној форми обавестити предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови 
на изградњи овог објекта завршени, а у случају када је инвеститор урадио 
Пројекат измештања ТК објеката из тачке 11, инвеститор је обавезан да 
предузећу Телеком Србија достави сву потребну документацију 
неопходну за добијање употребне дозволе.  

18.  По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је 
извршити контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да 
уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави 
Пројекат изведеног објекта, геодетски снимак и потврду Републичког 
геодетског завода о извршеном геодетском снимању и картирању водова, 
податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће 
присуствовати раду комисије.  

19. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК 
објеката/каблова изврши пренос новоизграђеног дела ТК капацитета, као 
основног средства на Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" 
а.д., како би у складу са законом могло да се спроводи њихово редовно 
одржавање.  

Инвеститор објекта мора поштовати важеће прописе о удаљености објеката 
од подземних ТТ линија и приликом ископа темеља за изградњу објеката 
удаљити се од истих најмање један метар. 

Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока 
важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова. 

 

                                                                                                  

 Шеф Службе за планирање и 
изградњу мреже Крагујевац  

 

 

Александар Сенић, дипл. инж. 



 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “VRELA ” SJENICA 

UL. MILORADA JOVANOVIĆA BB 

PIB: 100946072 

MAT.BR.  07175213 

TEL:020/744-929 

 

ZAVODNI BROJ:157 /19 

DANA:20.02.2019. 

                                                                                               OPŠTINA SJENICA, Ul. Kralja Petra 1 

                                                                             ODELJENJE ZA  URBANIZAM, IMOVINSKO PRAVNE 

ODNOSE  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

Na osnovu Zakona o planiranju I izgradnji (“Sl. gl. RS” br. 72/2009,81/2009 ispravka 64/2010-US, 

121/12, 42/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14,83/18), odluke Skupštine opštine Sjenica o uredjenju  

gradjevinskog zemljišta(”Opštinski službeni glasnik br. 7/96) I Odeljenja za urbanizam , imovinsko-

pravne odnose  I zaštitu životne sredine  Opštine Sjenica, broj predmeta ROP-SJE-2606-LOC -

1/2019.OD   11.02.2019. 

U vezi sa podnosiocem zahteva: 

Ime I prezime: Ćulavdžić Almir 

Matični broj: 

Mesto I adresa stanovanja: Sjenica, ulica Ahmeta Abdagića 

Kontakt telefon:  

Kojim se traže uslovi za projektovanje I priključenje na sisteme  vodosnabdevanja  I 

odvođenja otpadnih voda za: 

-Objekat mešovite namene, spratnosti : podrum, prizemlje I tri sprata 

-Broj katastarske parcele : 594/1 

- Katastarska opština: Sjenica 

- Klasifikaciona oznaka  : 125102 (53%); 123001 (22%) 112211 (25%) 

-ukupno bruto površine nadzemno  iznosi 1387m² a sa podzemnim delom 1508,2m² 



Tehnička služba JKP Vrela Sjenica razmotrila je priloženu dokumentaciju I na osnovu svega 

izdaje sledeće: 

Uslove za projektovanje I priključenje na sisteme  vodosnabdevanja  I 

odvođenja otpadnih voda 

-Vodovodne instalacije objekta usmeriti na priključenje  na vodovodnu mrežu PE Ø110  u 

ulici Ahmeta Abdagića u svemu prema prilogu iz grafičkog dela dokumentacije 

-Neophodno je projektovati nezavisne vodovodne  instalacije: sanitarne stambenog dela 

objekta, sanitarne poslovnog dela objekta,vodomere smestiti u  u zajednički vodomerni  šaht 

- Dubina postavljanja priključene cevi  treba da bude minimum  1m. Šaht kao I razvod 

vodovodne mreže mora biti obezbeđen od smrzavanja , dok se dimenzionisanje I  I 

određivanje tačne lokacije šahta  vrši izlaskom na lice mesta  odgovornog lica ispred JKP 

Vrela Sjenica. Kvalitet vodovodnih instalacija do mernog mesta spada u nadležnost kontrole  

JKP Vrela Sjenica. Nakon kontrole I tehničke ispravnosti vodomera za stanove , vlasnici 

stanova prave ugovor sa JKP Vrela Sjenica I nakon toga stiču status korisnika usluga. 

-Radni pritisak u mreži iznosi oko 4.5  bari. Ukoliko radni pritisak  u mreži  prema 

hidrauličkom proračunu ne može da podmiri  potrebe objekta , obavezno projektovati 

postrojenje za povećanje pritiska 

-Instalacije kanalizacije za upotrebljenje vode  iz objekta  preko revizionog graničnog šahta  

usmeriti na priključenje  na kanalizaciju  promera Ø300  u ulici Ahmeta Abdagića  u svemu 

prema prilogu iz grafičkog dela dokumentacije 

- Za svaki stan I poslovni prostor  je potrebno ugraditi poseban vodomer čije očitavanje mora 

biti dostupno licima nadležnim za to ispred JKP Vrela Sjenica. Ukoliko stanovi  ili poslovni 

prostori poseduju dve ili vise vodovodnih vertikala , neophodno je ugraditi merni instrument 

za svaku vertikalu posebno 

-Ukupna vrednost fakturisane količine vode  odgovara očitanju za stambeni deo objekta na 

centralnom vodomeru  na vodovodnom priključku objekta. Razlika između zbira  

registrovane potrošnje na individualnim vodomerima  I registrovane potrošnje  na  

vodomeru na vodovodnom priključku obračunavaće se za svakog korisnika srazmerno 

količinama očitanim na individualnim vodomerima 

-Priključenje drenažnih podzemnih voda    na fekalnu kanalizacionu mrežu  nije dozvoljeno 

- Otpadne vode  koje se mogu zaprljati  tečnim gorivom ili  njegovim derivatima  moraju se 

prethodno prečistiti  od istih , pa tek onda odvesti do uličnog kanalizacionog sistema. 



-Radi zaštite objekata korisnika od povratnog dejstva fekalnih voda izazvanih usporima u 

uličnoj kanalizaciji, položaj sanitarnih objekata  ( slivnika, nužnika I dr.) ne može biti ispod 

kote nivelete ulice 

-Pri izradi projekta treba ispoštovati važeće zakonske propise za instalacije vodovoda I 

odvoda fekalnih voda 

-Za prekopavanje javnih površina-trotoara I dela ulice radi izrade vodovodnog I 

kanalizacionog priključka investitor je u obavezi da pribavi saglasnost JP Direkcija za 

urbanizam, projektovanje I izgradnju Sjenica  

-Sve radove I materijal oko izrade priključka na vodovodnu I kanalizacionu mrežu investitor 

izvodi o svom trošku prema uslovima I nadzoru JKP Vrela Sjenica 

-Ovi uslovi se izdaju da bi investitor  izvršio pribavljanje lokacijskih uslova I ostale 

investiciono tehničke dokumentacije kao I pribavljanje građevinske dozvole. 

Na osnovu izdatih tehničkih uslova ne može se izvšiti priključenje objekta na vodovodnu I 

kanalizacionu mrežu. 

Nakon pribavljanja građevinske dozvole investitor je u obavezi da istu dostavi ovom 

preduzeću  radi izdavanja zvaničnog rešenja o priključku na vodovodnu I kanalizacionu mrežu 

gde će se bliže propisati uslovi priključenja kao I troškovi. 

Prilog: 

-situacija sa ucrtanim podacima 

NAP0MENA:  Investitori su u obavezi da obezbede nesmetan prilaz specijalizovanom vozilu za 

odvoženje smeća I da obezbede adekvatnu korpu ili kontejner za odlaganje otpada proizvedenog 

unutar objekta. 

 U Sjenici ,                                                                                                                  Direktor 

20.02.2019.                                                                                                     __________________ 

                                                                                                                           Adnan Gurdaš dipl.ess 
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Orpauar Enerrpogr,rcrpra6yqnja gavar

HEOII : ROP-SJ E-2606-LOC-1 -H PAP-5 I 2019

Hau 6poj : 8E.7.0.0-D .09,31 -5692212

Mecro, garyu : 9av ar, 22.02.201 9. rog.

co cJEHl,tuA

Gnpr6a sa yp6auuaau

Kparua l'lerpa 66., Cjennqa

O4nyvyjyhr o 3axreBy HaAnexHor opraHa oA .02.2019 roArHe, noAHeror y rMe Anururpa
nynaepuha, yn. Axnaera A6garrha 66, Cjenrqa, Ha ocHoBy qraHa 140. 3arona o eHeprerrllyr
(,,Cn.rnacHrK PC" 6p. 145114), 8 u 86 3arona o nnaHmpatuy la il3rpary.bv (,,Cn. rnacHmr PC" 6p.
72109,81/09, 64110,24111, 121112,42113,50113,98/13, 132114 u 14bt14), raegajy ce

YCTIOBYI 3A NPOJEKTOBA}bE r NPilKIbYI{E}bE

O6jexra:crana6eno-nocnoBHor o6jerra, xareropnle A, E n B, xnacu$uKalluoHe o3HaKe 112211,
123001,125102 6pyro noBptxmHa o6jerra 1387m2 y Cjenraqn, yn. Axuera A6garraha 66., x.n. Sg4l1
x.o.CjeHnqa.

OenM ycnoBMhMa oneparop gracrpra6yrr4BHor cncreMa eneKTprqHe exeprrje (y 4arueru reKcry:
O[C) o4peflyje Mecro nprKrbyqe]ba, Haq[H u rexHhr{Ko-TexHoflourKe ycfloBe npilKrbyqeba, Mecro
il HaqilH Mepelba eneKTpt4.lHe eueprnje, poK npilKrbyqeba u rpourKoBe npuKrbyqeba.

l4Haecrlrop npr4Krbyqra ca opMaHoM MepHor Mecra je OEC.

a) Ha ocHoBy yBVAa y ra4ejno peuebe [lpojerrrxor 6rapoa ,,APXk1TEKT, A.o.o. 6p.212019-lDR-1 re
$e6pyapa 2019. rogrHe, ronrajy nlraHa 3a KaracrapcKy napqeny n n3Bo.q u3 Karacrpa BoAoBa,
l,l3[aiv G€ oau vcnoe[ vs roHcrarauuiv ga tasrpaatsa o6ieKra H]rie Morvha 6es tacnvtsetua
cne[eh t,tx .qo.qarH tax vcnoea :

1. 3axruyvuaase yroBopa o vspa1n rHBecrruhoHo-TexHylqKe goryureuraquje rasnaefiy
rHBecruropa il rMaoqa jaenor oenauJheba "EflC firacrpra6yquja" g.o.o. Eeorpa4, Orpanax
Enelrpogrupn5y4uja t{aqar paAn peulaBa}ba rMoBr,tHcKo-npaBH[x oAHoca n ocrane
AoKyMeHraqt4je y cKna]qy ca Sarouoru, 3a u3rpaA]by eneKTpogracrpra6yn4BHe Mpexe BaH nnv y
oKBt4 py o6yxaara aaxeher nnaHcKor iqoKyMeHTa.

2. Y uouenry [3.qaBarba ycnoBa ue nocroju [3rpaneHa eneKTpoeHeprFTGKa ltH6pacrpvrrypa
norpe6xor Kanallt4Tera Ha nperqMerHoM floKanrrery. Ea 6r ce onaoryhnno nphKrbyqelbe
o6jelra na grcrpra6yrnBH[ cr4creM eneKrpt4LtHe eneprnje norpebxo je:

3axruyvreaHre yroBopa o onpeMalby 3eMJr,lltrra rasnefy ]rMaoqa jaeror oenaulherua
"EnC fincrpr6yq],tia" A.o.o. Eeorpag, Orparar Enerrpo4racrpn6yqraja gaqar u
nH Becr]rro pa nnu jegunrqe noralHe caMoynpaBe

1. Ycnoer roje rpe6a iqa 3agoBorbr,r o6jerar Aa6n ce Morao u3rpa4nrn nprubyqa6
Hanou na rojn ce npilKrby,ryje o6jerar: 0,4 kV
Maxcnuanna cHara: 60 kW HasuaHa crpyja rnaBHrx ocurypaqa: 160 A

Crpaxa 1 oR 5

Oneparop gucrpu6yrueuor cucreua,,EllC fl ncrpra6yr.paja" g.o.o.

@) enr:tcrponTn*pp
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Oarrop jegxoapeureHocrt4 sa cBe norpouaqe y o6jercry: Ki=0,36

Onnc npocropa rojr je crpaHxa o6aeesxa ga o6ea6e4r 3a cMeulrai npranruy.rxa o6ierra: KIIK
opMaH u MepHo pa3BoAHll opMaH npeMa npoiexry ereKTpl,trtHl,tx r,tHcTanaquja o6jerra.
Ocrann ycnoBll xoie je crpaHra o6aeesna ga o6es6egr sa raeofebe npxxrbyvra: Ilpojlrcruy
goKyMeHTaqriy sa npl,lxJbyt{H[ ra6noecKx BoA r4 peuleHe [MoBrHGKo npaBHe oAHoce 3a BoA.
Ilprnrrou noraralba HoBonJIaH[paHor 10rV ra6noecxor Boga o6parurn naxp y Ha
nocrojehe en.eHeprercre ra6noBe HanoHcKor HrBoa oR 10 kv n 1 kv.

llognocrnaq 3axreBa flyxaH iq ga HafloKHaAr cBe rpoulKoBe eBeHryarxor oureteruaHaulx nofl3eMHllx BoAoBa, xoja cy Hacrana nenaxruou rseofiavannhHe nouroBalbeu
oBllx TexHn{Kux ycnoBa.

Ycnoe[ 3aur}lTe oA ]tHgl,tpeKTHor HanoHa AoAt{pa, npeonrepehepa ta flpeHanoHa: TTcrcreu
3aulTure ' TeMeJbHl4 y3eMrbuBaq n Mepe rejegnauaeaba noreHqnlana, u ayroMarcKur ocrrypaqra 16
A oa ceaM craH.

Ycnoer nocraBrbalba ]4Hcraraqr,rie y o6iexry xoje je crpaHKa o6aeeeHa Aa o6es6eg n nsa
np1,lKrlyqKa:

3aurrmrxe ypefiaje Ha pa3BoAnoj ra6nu (PT) o6jerra nphnaro$tArn rnaBHuM ochrypaqilMa Ha
MepHoM Mecry u tA3Becrn y cKflaAy ca eaxehuM TexHhr{Kr4M nponilcilMa.
og opuana MepHor Mecra (oMM) 4o PT y o6jerrry o6es6egrarr neroxnrrHr4 BoA MaKcnManHor
npeceKa npeMa npojerry eneKrpt4t{Ht4x uncranaquja o6jerra, o4roBapajyher rilna. y pT
o_6es6e4nrr nprKlby.lHe cre3arbKe 3a yB€rBalbe SasHurx itl, tz, Ls; npo"ogHrKa, BauJ.4rHor
(PE) n HeyrpanHor (N) npoaoAHhKa.
Yxonnro crpaHKa xeflh HenpeKhAHo nanajaue caojux ypeflaja HeonxogHo je Aa o6es6egra
aflTepHarhBHo arperarcro Hanajabe ilcrvlx, ca o6aBe3HoM yrpa4lboM ogroaapajyhe onoxage og
npogopa HanoHa arperara y [CEE.
2. TexHrqrn onxc npr,uubyqra

Bpcra n pu xJbyrr K aa uHAnBnAy anHu, n p],r Krbyqar y noce6u u na cnyvajeBh Ma
Kapamep nprubyrtra: rpainn
M_ecro npltKrLyqena o6ierra: HoBonfiaHnpaHu KflK, rojy rpe6a nocraBilTr4 Ha nnaHilpaHoM
o6jemy
Mecro Be3[Baba np[Kruyqra Ha ctacreM:

1OkV eog rojn noeesyje TGl0/0,4 kV/kV "OnurrHcrr Cyg,,- TC iOtO,4 kV/kV,,,Axruera
A6ganaha " T ClO I 0,4 kV/kV II rajaq,

Onrc npnrrbyqra Ao MepHor Mecra:
Y norogxoj noraqrajra y oKBt4py napqefle noAHocvloqa 3axreBa rnr nopeA nocrojehe TC1O1O,4

kV/kV "OnuJTl4HcKr CyA", u3rpaAnru saje4uuvnaM ynaralbeM ca BnacHnron11 napqene 6p.766t14
KO Cjeuuqa il KoMnnerHo onpeMilTh HoBy rrrncKy MoHraxHo Oerorcry rpa6ocranntqy 1OlO,4
kV/kV, nHcranvcaHe cHare 630(1000) kVA:
Hoey TC eneKrpoMoHTaxHo onpeMhrh cnegehona onpeMoM:
- ca eHeprercKvlM rpancQopnaaropoM 1010,42 kV Cnare 400 kvA, cnpere Dyns- pa3BoA BT4COKOT HanOHa 10 kv xojra rpe6a Aa caApxl4 3 henuja ra ro;

a) gae AoBoAHo-oABoAHe hennje,
6) jegua rpaxcgopnaaropcKa,

Oneparop gracrpu6yrueaor crcreua,,EflC flucrpa6yqnja,, g.o.o.

CrpaHa 2og5
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Enox svrcoKor HanoHa naopa 6nru npeQa6pnKoBaHa ca ogroBapajyhouu pacKnonHoM onpeMoM
oga6panoj npeMa eaxehilur JUS i IEC cran4ap4nMa 14 rexHur{KrM npenopyKaMa TP 6poj 1-a
EflC-a ca o,qroBapajyhnna arecrrMa.
-pa3BoAoM Hl4CKOr HanOHa Ca rnaBHOM HnCKOHanOHCKOM CKnOnKa-paCTaBrbaqeM Ha3rrBHe
crpyje 12504, a y cBeMy npeMa gaxehnra JUS r IEC craH4apgrMa u TP 6poj 1 EIIC-a.
3a nanajare eneKrpilqHoM eHeprrjona noaonnaHrpaHe TS 10/0,4 kV/ kV norpe6Ho je rsapu.rrrr
u3rpaAsy ra6noacror BoAa 1OkV, no npnHqilny,,yna3-h3fla3" y3 r43paAy ageKBarHilx cnojHrarla og
ra6noacror BoAa roju noaesyje TCI0/0,4 kV/kV "OnurrHGKu cyg" -TC 1OlO,4 kV/kV,"flrajaga" vt

TC 10/0,kv/kV,"Axuera A64arrha " . flo il3rpalqtsta noae rpa$ocraH[qe n3Bprur4Tn npeHanajaue
il3Boga rs TC10/0,4 kV/kV "OnulTl,rHcru Gy4" nyracwtu je.

)Asrpagwu cnorbauJlbr nprKlbyqaK ca en.eHeprercKl4M ra6noecrhM Bo,qoM 1rV, ra6noM TrncKe
o3HaKe r npeceKa PP00-A 4x150 mm', og HH rsaoga "HoBe TC" go KllK rojy rpe6a nocraBhryr
Ha nflaHhpanona o6jerry

Onuc MepHor Mecra: Ilnaxnpar[ MepHo pa3BogHr,r opMaH 3a AoBoJr,an 6poj MepH]rx r,l

3auJTr,rrHl,rx ypetaja Ha cnon aulbeM sr4y o6jerra nnn y xoAH[qKoM flery

Mepxr ypefaj: ArpeKrHo 6pojnno, rpo$aeno crarrqKo anureSyurrlrajcxo AilpeKrHo Mepe]be
enetrrptaqe exeprrje ca nnoryhnou.thy AarbrHcKor oq[TaBaba I ABocMepHoM ronnynnraqnjou
3aurrrHlt ypefaj r : ayroMarcKtA oaArypaen

Ynpaeruauru ypefaj: ilHrerprcan y 6pojnny

3. Mecro [cnopyKe ene]rplqHe exeprnje
Mecro yrcnopyKe eneKTpr4r.rHe enepruje: MepH[ opMaH, u3a MepHor ypeflaja.

4. OcxoeHr rexHrqKr nogaqr o EGEE Ha Mecry rplusbyqelba

Hrao noysgaHocrr4:

EnerrpoeHeprercKa onpeMa ce AtaMeH3iloHr4ue Ha MaKcrManHo Ao3BorbeHy crpyjy rpo$asHor
KparKor cnoja 14.SkA (250MVA).

n 3aUJTnTtAHnx

P5 Hauexa Kou. Maxcuuanra OcurypaqLl
Epojrno/uepHa rpynacHara (kW) Tun Hou.crpvia (A)

Opuan MepHor Mecra : cTaHoBl4, flOKanU I rapaxe
1 CraH 3 11,04 c 16 IlilpeKrHo 6poiuno. rpodasHo
2 Ioran 2 17,25 C 25 Ar4 peKrHo 6pojnno, rpoQaano
3 flpouaeo4ua

TeKCTUna
1 34,5 C 50 ArpeKrHo 6pojnno, rpoQarHo

4 3aje4. norp.-
cTeneH14uIHo
ocBeTrbebe

1 11.04 C 16 AilpeKrHo 6pojuno, rpoQasno

5 IluSr 1 22.08 C 32 Er4peKrHo 6poirno, rpodaexo

6 l-lporuenoxapHur
npuKrbyqaK -
xu-aDaHT nvMna

0 0 C 0

y'rynro rou: 8

Oneparop gucrpu6yruaxor crcreua,,EflC nQracrpu6yqraja" g.o.o.

CrpaHa 3 oA 5

..r'r'111 !t' *.

:::Y..:?il ri

ft,:r:=i
a:::aa+:

,:r\1.

1



{@)ixt,,,Eyq,rA
nP-EHr-01.79/02

Yronrxo pag ypehaja crpaHKe npoyspoxyje cMauelbe KBanilrera eneKrpr4qHe eHeprraje gpyrrarvr

Kopr4cHr4tlt4Ma, no4 ycnoBoM Aa npeKopauyje errarcnoHe HilBoe Ao3Borbexe llpaarnrua o pafly
gncrpr6yrrBHor chcreMa ,,EnC ln*npn6yquja" g.o.o. Seorpag, Moxe crpaHKyr 4a o6ycraan
hcnopyKy eneKTpr4.lHe eneprnje cBe AoK ce He orKfloHe y3poqr4 cMerlbr4.

5. Harsa,qa 3a npr,rxJbyqelbe

O6pavyn HaKHaAe 3a nprKrbyqeFbe n3BpueH je y cxna4y ca Merogonorrajorvr sa ogpefinBaue
Tpor.xKoBa npilKrbyt{eH,a Ha crcTeM 3a npeHoc n Avic1.pn6yqt4jy eneKTpr4L{He eneprnje (,,cn. rnacHrr
PC", 6p. 109/15), a y xojoj je garo AerarbHo o6pasnoxebe Kpr4reprajyura n HaqnHa ogpefinaaua
rpor.xKoBa nphKrby'.{eua o6jexara KynaUa xa ECEE.

flpoqeuena HaKHaAa 3a rpoluKoBe npnKrbyqeFba r3Hocyl:

[lpoqeuena HaKHaAa 3a rpolrtKoBe npuKrbyl{eFba r3Hocl4:

1 . Tpor.uroa[ nphKrbyqKa: 4.000.000,00 PcE.
2. freo rpourKoBa cncreMa Hacranilx s6or npnxruyqeFba o6jelra PCA.

Yrynno (6es o6pavyHaror n[B): 4.000.000,00 PC[.

6. Por sa r3rpa4lby np[KrbyqKa

llnanupann poK 3a h3rpa.qH:y npuxruyvxa je AaHa no il3MtapeFby SnHaHcrjcnnx n

Apyrrx o6aeesa il3 yroBopa o ilsrpaAFbr nprKlbyt{Ka Ha ECEE 3aKrbyl{eHor nsruefiy crpaHKe h
hMaoqa jaaxor oenauheFba ,,EnC ,[rcrpra6yqraja" A.o.o. 6eorpag. Yroeoporu o ta3rpaA]bn
nprKJbyqKa ce npeqr3Ho geSrnnule poK 3a n3rpa4by npylKrby.{Ka.

7, 3axree 3a nplxn yqerue
3axrea 3a npilKrbyqebe ynyhyje HaAnexHr opraH y hMe crpaHKe.

Flo gaxreey HaAnexHor opraHa ,,EnC firacrpra6yqrja" g.o.o. Eeorpag vts1ale ogo6perue xoje je
vr3BprxHo AaHoM AoHoueH,a, a xoje caApxl4 KoHaqHh o6pauyx TporuKoBa nprKrbyqeFba.

Pox npnrruyqeFba je 15 AaHa oA AaHa noAHouJeFba 3axreBa Ha4nexHor opraHa aKo cy mcnyFbeHr
ycnoBil ge$rHrcaHn oBnM AoKyMeHToM.

8. Aogarrr ycnoB,r 3a npxKrbyqebe o6jerra xa EGEE
OrpaHxy t{aqax nogHer je saxrea oa r3AaBar-be rexHtaqKrx ycnoBa oA crpaHe OnurrmHcxe

Ynpaae (AnP 6p. ROP-SJE-34192-LOC-1-HPAP-512018 ) sa rn. 766114 KO CjeHrarla rAe cy
vaqarn TexHuqrr ycnoBh 6p. 8E.7.0.0-D.09.31-34523812 rojn ce oAHoce Ha KofleKrrraHu o6jerar
og 48 craHoBa, 3 noxana, 1 rapaxa, 1 saje4nravKy norporurby Kao r nn$r, rojra je y nenocpe4noj
5nusuau xn.594l1ro Cjexrqa .

Ha napqenr 6p. 59411 KO Cjennqa uuju je anacurr liynaarlah Anrrarap npojerroaan je HoBrI
cran6eno -nocnoBHh o6jexar rge ce crapr pyuJe il rge nocroje rpra rpoQa3Ha npuKrbyqKa ca
cHaroM oA 3x17,25xtN (norpouravxn 6pojeara:1222792868,1222792852 vr 1222773839)

[loguotuerue 3axreBa 3a 3aKtbytrrBaue yroBopa o ta3rpa4rbr npilKrbyqKa Ha ECEE rasrrltefiy crpaHKe
h rMaoLla jaaxor ognauheFba ,,E[C ,Qrcrpr6yqnja" 4.o.o. Eeorpag je HajracHule 10 flaHa oA
n3gaBaFba rpa[earHcKe Ao3Bone.

l1prrcn yverue o6jerra Ha ICEE ce Bpuivr HaKoH r43Mnpelba SraHaHcrajcxilx o6aeesa 4e$rnrcaHrx

Oneparop gucrpra6yrraanor cucreua,,EflC fiucrpu6yrlwja" g.o.o.

Crpana 4oA5
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Yroaoporrlr o t43ApaAlb[ np[Krbyr{Ka, 3aBpuerKa il3rpaAbe npnKlbyqKa ta AocraBrba]ba KoMnnerHe

AoKyMeHTar4uje norpe6He ga npuKtbyqelbe.

9. Oer Ycnoe vt nuEy BaxHocr 12 uecetlu yKonrKo ce y roM neproAy ne ucxogyjy norarlrajcrra
ycnoB[. Y cynporHoM, Baxe cBe BpeMe Baxelba noraqrjcrux ycroBa, oAHocHo Ao l4creKa

Baxelba rpafleauncKe AosBone.

10. Oer Ycnoer o6aeesyiy ,,E[IC fir,rcrpra6yqria" A.o.o. Eeorpag, Orpanar
Enempo4ucrpra6yqraja gaqar caMo yKonlxo y qenocrr,r, y l,tcroBerHoj n ngeuruvnoj
caApxl,rHl,r ql4He GacraBHlr f,eo noKaqujcrnx ycroBa.

1,,i.. 3xaqere nojegnnnx x3pa3a

Mecro np[Krbyqe]ba o6jexra Ha gucrpn6yrnaHu cr4creM eneKrpt4qHe enepruje je Mecro
pa3rpaHr4qelba oAroBopHocrr4 HaE o6jercrranra ueuefly OEC il Kopt4cH]4Ka chcreMa.
EnempoeneprercKt4 o6jexrra Ao Mecra npuKrbyqeba cy BfiacHvrturBo OEC, a o6jemn rojr ce

Hafla3e u3a Mecra nprKrbyL{eba cy BnacHururBo Kopr4cHhKa cncreMa. Ha naecry npt4Krbyqelba ce
o6asrba [cnopyKa eneKTpnqHe exepruje.

Mepxo Mecro je ravra y rojoj ce noaesyje onpeMa 3a Mepelbe ucnopyqeHe eneKrpt4une enepruje.
llpr,rxruyvar je cryn BoAoBa, onpeMe ur ypefiaja rojrarua ce rHcraflatyja o6jerra rpajuer Kynqa

Qnenurr noaesyje ca Aucrpr46yrnennru cncreMoM efleKrpr4vHe enepruje, oA Mecra pa3rpaHvlqeba
ogroBopHocrn 3a npegary eneprrajy go naj6nraxe raqKe Ha cucreMy y rojoj je npnxruyqebe
TexHhr{Kr4, eHeprercKr4 n npaBHo moryhe, yxruyuyjyhu h MepHh ypefjaj.

t-IP14fl0314:

- fircnosuqqa opMaHa Ha MepHoM Mecry

- Cxuqa nPilKn Yt{Ka na ICEE

Eocraehrh :

1. Cnpx6n sa eHeprerilKy;
2. ilrcapnrqn.

d-""%
E= rrorPltt Ea gLga le eoa\* u u u
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Oneparop gucrpu6yruaxor cncrenaa,,EflC fl ncrpu6yquja" g.o.o.
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