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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СЈЕНИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам,  

имовниско правне послове и  

заштита животне средине  

Број предмета: РОП-СЈЕ-34246-ЛОЦ-1/2020 

Заводни број: 353-191/2020-04 

Датум: 08.12.2020.године 

 

 

Поступајући по захтеву који је поднео Милун Вранић из Чачка, преко пуномоћника Хариса Мујагића  

из Сјенице, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта за повремени боравак-

викендице,   на катастарској парцели број  834/4 КО Чедово, на основу члана 53а-57 Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 81/09-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 

121/12, 42/2013-одлика УС, 50/2013-одлукаУС, 54/13, 98/13-одлуке УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 и 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(“Сл.гласник РС”, бр.68/2019), Уредбе о локацијским условима (“Сл.гласник РС”, бр.115/20) и 

Просторног плана општине Сјеница (“Општински службени гласник Сјеница“, број: 7/2013), Одељење 

за урбанизам,  имовинско правне послове и заштиту животне средине, издаје:  

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ  

 

за изградњу слободностојеће стамбене зграде za повремени боравак-викендице, спратности: 

сутерен, приземље и поткровље (Су+П+Пк) на катастарској парцели број 834/4 КО Чедово,  

општина Сјеница.  

Објекат је категорије А, класификационе ознаке 111011, укупне БРГП-112,12 м². 

 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ И ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Предметна кат.парцела се налази у границама Просторног плана општине Сјеница, ("Општински 

службени гласник " бр.7/2013).  

Наведена катастарска парцела налази се у зони са режимом заштите природних вредности ИИИ 

степена, у оквиру постојећег грађевинског подручја насеља. 

На парцели нема изграђених објеката. Терен је релативно раван и не постоје природни ограничавајући 

фактори.  

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА -Извод из Просторног плана општине Сјеница;                                         

За изградњу, реконструкцију и доградњу објеката стамбене и пословне намене на подручју Просторног 

плана Сјенице  важе следећа правила: 

 

Грађевинска парцела је у границама катастарске парцеле бр.834/4 КО Чедово. Површина 

грађевинске парцеле износи 300м2. 
 

Тип објекта: слободностојећи објекат,  

 

Врста и намена објекта: породични стамбени објекат за повремени боравак-викендица. 

 

Грађевинска линија: Грађевинска линија је на 3,0м од интерног приступног пута.  

 

Дозвољена спратност и висина објеката-;Планирани објекат је спратности: сутерен, приземље и 

поткровље (Су+П+Пк). На парцели је дозвољена изградња помоћних објеката приземне 

спратности.Максимална спратност објекта је П+1+Пк. То не искључује право власника на избор мање 

спратности са висином до 12.0 м.  
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Индекс заузетости 

Дозвољена је изградња до индекса заузетости датог у табели 23. 

Табела 23. Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Намена и типологија изградње Максимални индекс 

заузетости 

1. Становање – непољопривредно домаћинство 30% 

1.1 Постојеће становање – непољопривредно 

домаћинство 

30% или постојећи* 

2. Становање – мешовито домаћинство 40% 

2.1 Постојеће становање – мешовито домаћинство 40% или постојећи* 

3. Становање – пољопривредно домаћинство 50% 

3.1 Постојеће становање – пољопривредно домаћинство 50% или постојећи* 

 

Индекс изграђености 

Дозвољена је изградња до индекса изграђености утврђеног у табели 24. 

Табела 24. Максималан индекс изграђености парцеле 

 Намена и типологија изградње  Максимални индекс 

изграђености 

1. Становање – непољопривредно домаћинство 0.8 

1.1 Постојеће становање – непољопривредно 

домаћинство 

0.8 или постојећи* 

2. Становање – мешовито домаћинство 0.8 

2.1 Постојеће становање – мешовито домаћинство 0.8 или постојећи* 

3. Становање - пољопривредно домаћинство 1.0 

3.1 Постојеће становање – пољопривредно 

домаћинство 

1.0 или постојећи* 

 

Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекти на парцелама се постављају на прописаном растојању по условима из Просторног плана из 

разлога противпожарне заштите, заштите од обрушавања снегова и атмосферских вода, урбанистичке 

и архитектонске регулације простора. 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од границе грађевинске парцеле 

је за: објекте стамбене намене – слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 

1,5 м и на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5 м;  

 

Приложеним ИДР испоштовани су параметри у погледу заузетости, изграђености, спратности 

и удаљености од суседних парцела. 

 

Услови за ограђивање- Ограђивање парцеле је дозвољено. Висина ограда за парцелу стамбене 

намене највише до 1,6 м; 
 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила-Паркирање или гаражирање 

возила решава се на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута. По правилу се 

обезбеђује једно паркинг/гаражно место за индивидуално путничко возило: на једну стамбену 

јединицу на грађевинској парцели стамбене намене; 
 

Услови за заштиту суседних објеката 
Приликом изградње нових објеката, неовисно од њихове намене, водити рачуна о заштити суседних 

објеката у конструктивном смислу, и у смислу не угрожавања услова живљења на суседним 

парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење нових објеката свих врста и намена 

планирати на удаљеностима од суседних објеката којима се не угрожава њихова функција, затечени 

начин и услови коришћења, као ни дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора 

оријентисаних према парцели на којој је планирана градња. Положај и висина нових објеката у односу 

на постојеће на суседним парцелама треба да је такав да суседним објектима не заклања директно 

дневно осунчање дуже од половину трајања директног осунчања.  
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У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних парцела, планирани 

објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем (рачунајући и ваздушни и подземни 

простор) не смеју прелазити границу суседних парцела.  

 

Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 

Грађење објеката у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са планираном наменом, уз 

примену боја, архитектонских и декоративних елемената у обликовању фасада на начин којим ће 

објекат у простору и окружењу образовати усаглашену, естетски обликовану целину. За грађење 

објеката користити атестиране грађевинске материјале. Изградња објеката са равним кровом није 

дозвољена. На објектима извести кровне конструкције које образују косе кровне равни–коси кров. 

Кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објекта. Фасаде треба да су малтерисане и бојене 

одговарајућом бојом, или од фасадне опеке или комбиноване обраде, са употребом стакла, дрвета,  

разних фасадних облога. 

 

Услови за повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије 

Како се ради о објекту за повремени боравак- викендици у складу са чланом 1, став 2 Правилника о 

енергетској ефикасности зграда ("Сл.Гл.РС",бр. 61/2011), не ради се елаборате енергетске 

ефикасности. Енергетска ефикасност објеката постиже се применом следећих мера: 

 поштовањем свих природних фактора окружења: клима и микроклима, соларни утицај, зеленило, 

ветар, оријентација објекта, конфигурација терена, међусобни односи објеката и других фактора 

од значаја за енергетски ефикасно понашање објеката при урбанистичком планирању, 

пројектовању и изградњи објеката; 

 реализацијом пасивних соларних система – пројектовањем компактне форме објекта, омотача 

(зидови, отвори, кровови и подне површине) којим се минимизирају топлотни губици и обезбеђује 

заптивање објекта, димензија застакљених површина и избором врсте стакала које задовољавају 

пасивни стандард, пасивног грејање, хлађења и вентилације, природног осветљења и сл.; 

 снабдевање топлом водом и ел. енергијом коришћењем обновљивих извора енегије и др. 

 

Општа правила за изградњу објеката- Стамбени простор – стамбену јединицу са помоћним и 

пратећим просторима у оквиру стамбено пословног објекта организовати према функцији и важећим 

нормативима. Светла висина стамбених просторија не може бити мања од 2,5 м, пословних простора 

не може бити мања од 3,ом. Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички 

стабилни, хидро и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у 

складу са важећим нормативма и прописима. 

Кровне равни свих објеката у погледу нагиба кровних равни треба да су решене тако да се одвођење 

атмосферских вода са површина крова реши у сопствено двориште, односно усмери на уличну 

канализацију. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој 

парцели, односно објектима на суседним парцелама. 

 

УСЛОВИ  ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА  КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И 

ДР.  ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

услови за водоводну мрежу- Планирани објекат  се прикључује на постојећу сеоску водоводну мрежу  

која је изграђена поред општинског пута. У оквиру парцеле изградити нови водоводни  шахт, у којем 

ће се уградити мерач протока-водомер са пропусним вентилима испред и иза водомера. 

Водонепропусни шахт изградити на удаљености 1,5м од регулационе линије према општинском путу. 

У свему осталом према техничким условима ЈКП„СЕОСКИ ВОДОВОД“, број 1032/20 од 04.12.2020. 

 

услови за канализациону мрежу- Инвеститор у обавези да изгради одговарајућу вододрживу 

септичку јаму на сопственој парцели у складу са прописима на месту где одреди санитарни инспектор. 

Пре прикључка на септичку јаму,  инвеститор је у обавези да изради ревизиони шахт у оквиру 

грађевинске парцеле. У свему осталом према техничким условима ЈКП„СЕОСКИ ВОДОВОД“, број 

1032/20 од 04.12.2020. 

 

услови за атмосферску канализациону мрежу- У селу није урађена атмосферска канализација и 

одвођење атмосферских вода је слободним падом у околни терен. 
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услови за електроенергетску мрежу - Према условима, ЕПС-а, Електродистрибуције Чачак,  број:  

8Е.7.0.0-Д.09.31-347574 од 30.11.2020.год.  прикључак ће се извести са постојећег стуба ниско 

напонске мреже из ТС 10/04кВ “Чедово 2”, извод ниског напона према “Михајловићима” проводник 

типа X00/0-А 3x70+56+2x16мм2. Успонски вод од мерног ормара до система поставити проводник 

типа X00/0-А4x16мм2. У свему осталом према наведеним условима за пројектовање и прикључење, 

који су у целости, у истоветној и идентичној садржини, саставни део издатих локацијских услова 

Накнада за прикључење према наведеним условима износи 68.714,30РСД (без обрачунатог ПДВ) а рок 

за прикључење је 15 дана по измирењу финансијских и др.обавеза из уговора о изградњи прикључка 

на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд 

а који се закључује најкасније 10дана од издавања грађевинске дозволе.Накнада за издавање 

техничких услова износи 4892,4РСД. 

 

УРБАНИСТЧКЕ МЕРЕ  ЗАШТИТЕ: 

Мере заштите од потреса: Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани 

према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким 

подручјима. (’’Сл.Лист СФРЈ’’ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 

Мере заштите од пожара: Објекат мора бити пројектован и изграђен према одговарајућим 

техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима у складу са Законом о заштити 

од пожара (“Сл.Гласник РС”,бр.111/09,20/15,87/18 И 87/18-др.закон). 

Нису предвиђене фазе у реализацији пројекта. 

 

Власник катастерске парцеле дужан је да плати накнаду за промену намене земљишта из 

пољопривредног  у грађевинско земљиште пре издавања грађевинске дозволе, у складу са Законом 

којим се уређује пољопривредно земљиште, члан 88.став 5. Закона о планирању и изградњи. 

 

Идејно решење- број: 26-ИДР/2020, новембар 2020, урађено од: Пројектни биро “ХС Пројекат” 

Сјеница, ул.Саве Ковачевића бб, Одговорно лице пројектанта и главни пројектант: Харис 

Мујагић,д.инж.грађ., Лиценца 310 Н170 14 је у  складу са Просторним планом општине  Сјеница. 

 

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од имаоца јавних 

овлашћења су саставни део ових локацијских услова а то су:  

- Технички услови ЈКП “СЕОСКИ ВОДОВОД”,  број: 1032/20 од 04.12.2020. 

- Услови за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије,  

број: 8Е.7.0.0-Д.09.31-347574 од 30.11.2020.год.   
 

На основу урбанистичких услова датих у локацијским условима, инвеститор може приступити изради 

пројекта за грађевинску дозволу  и извршити техничку контролу истог у складу са чланом 118а. Закона 

о планирању и изградњи: (“Сл.гласник РС”,број:72/2009, 81/09-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 

121/12, 42/2013-одлика УС, 50/2013-одлукаУС, 54/13, 98/13-одлуке УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 и 9/20) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта (“Сл.гласник РС”, бр. 73/20). 

 

Локацијски услови престају да важе две године од дана издавања или до истека важења 

грађевинске дозволе у складу са тим условима. 

 

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ се мора поднети 

захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135 Закона о планирању и изградњи и 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.Гласник 

РС”,бр.68/2019). 

Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз 

ЦИС. Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту  на основу 

важећих локацијских услова. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:   

-извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са наведеним правилником којим  

 Се уређује садржина техничке документације; 

-пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се 

 уређује садржина техничке документације; 

- доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о 

 грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију. 
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На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Сјеница, преко 

надлежног органа у ЦИС-у, у року од три (3) дана од дана достављања локацијских услова, уз плаћање 

адм.таксе у износу од 250 динара по тарифном броју 3. Одлуке о општинским административним 

таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа („Општински службени гласник 

Сјеница“,6/15), на рачун 840-742251843-73, модел 97 и позив на број19-091.  

 

 

Графички прилог: 

 

 
 

 

Локацијске услове доставити:  

1. Подносиоцу захтева, 

2. имаоцима јавних овлашћења од којих су прибављени услови 

3. надлежној служби ради објављивања на интернет страни 

4. архиви 

 

 

         Обрадила,                                                                        Руководилац одељења                                                                                       

Јасминка Рожајац, дипл.инж.арх                                           Каришик Осман,дипл.правник    
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nP-EHr-01

OnurruHcra ynpaBa Cjexuqa

.80/01--l

Cjenrqa

O4nyvyjyhm o 3axreBy HagnexHor opraHa oA24.11.2020. ro4ilHe, no,qHeror y rMe Bpauuh Mrnyit
rae Cjenrarle, yn.r{egoeo 66 Ha ocHoBy qnaHa 140. 3axona o eHeprerrar-.1ur (,,Cn. rnacHLtK PC" 6p.
145114), 8 ra 86 3axona o nnaHilpaFby 14 il3rpagrura (,,Cn. rnacHilK PC" 6p. 72109, 81/09, 64110,
24111 , 121112, 42113, 50/13, 98/13, 132114 w 145114, msgajy ce

yCnOBU 3A flPOJEKTOBATbE f nPhKrbvt{EHrE

o6jexra. Crau6eHu o6jerar, 6pyro noBprrJhHa o6jexra 112,12 m2 y naecry CjeHmqa, yn.9e4oao 66.,
t<.n. 83414 r.o.ule4oao.

Oernlt ycnoBhMa oneparop 4racrpra6yrrBHor crcreMa eneKTpr4LrHe eHeprrje (y gameu reKcry:

OEC) ogpefiyje Mecro npilKJbyqeFba, HaqnH n rexHilr{Ko-TexHonouKe ycnoBe nphKlbyt{eFba, Mecro
il HaL{k1H MepeFba eneKTpurqHe eneprrje, poK npnK-rbyqeFba il TporuKoBe npilKlbyqeFba.

14xeecrnrop nprKrbyqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je OEC.

Ha ocHoay yBntra y ragejno peureFbe 6p. l/.[P 2612020.ro9., xonrjy nr]aHa 3a KaracrapcKy napqefiy
14 t,r3Bo,q h3 Karacrpa BoAoBa, nsgajy ce oBil ycnoBh

Ycnoer xoje rpe6a Aa 3agoBorun o6jerar Ea6n ce Morao u3rpa4url4 npnrtbyqax

Hanon Ha xojr ce npr4Krbyvyje o6jexar: 0,4 kV

MaxcmrraanHa cHara: 11,04 kW HasnaHa crpyja rnaBHvlx ocurrypava. 16 A

Oarrop cHare: rsHa4 0,95

Onrc npocropa xojra je crpaHxa o6aeegHa Aa o6es6e4u 3a cueuraj npuxrbyqKa o6jexra:
npeMa r4ejHorra peueFby
Ycnoet,t 3aurtaTe oA ]tHArpeKTHor HanoHa AoAupa, npeonrepeherua H npeHanoua: TT cncreM
3auJTnre ca 3arxrr*rNnl ypefiajeu 4r$epenqrjanHe crpyje 3y,qC, reMerbHn y3eMlbt4Baq u Mepe

meje4HavaaaFba noreH4ujana r sarurr/Ty oA HanoHa KopaKa. 3aurrra oA npeonrepeheua cy
rflaBHLl ocnrypaqil Ha3mBHe crpyje 16A.

Ycnoera nocraBrbaba nHcranaqraje y o6jexry xoje je crpaHKa o6aeesna Aa o6eg6eF,u u3a
npuKrbyqKa:

3aurrrrne ypefiaje Ha pasao4noj ra1nvt (PT) nHcranaquje o6jexra npvnaroE,Vrn rflaBHvlM

ocrrypaLtutMa Ha MepHoM Mecry t4 Ll3Becrm y cKfla4y ca eaxehilM TexHfiqKilM nponncuMa.

04 oprvraHa MepHor Mecra (OMM) Ao PT y o6jexry o6es6e4rrr qerBopoxrnHil Bo,q MaKcilMaflHor

npeceKa 25 mmz ogroeapajyher rrna. y PT o6es6egrrm npt4Klbyt{He cre3arbKe sa yBe3ilBaFbe

Sasnrx (L1 , L2, L3) npoeo4HrKa, 3auJrklrHor (PE) tt HeyrpanHor (N) npoao,qHrKa.

Yxonnxo crpaHKa xerr HenpeKilAHo Hanajaue ceojnx ype[aja Heonxo4Ho je Ra o6ea6egn

anrepHarileHo arperarcro uanajaFbe rcrLrx, ca o6aee3HoM yrpaAFboM oAroBapajyhe 6noxaAe oA

npo,qopa HanoHa arperara Y ECEE.
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2. Texnraqxu onrc npuKrbyqKa

Bpcra n pu KJbyrr K a: hHAvtBtAAy anHtl

Kapaxrep npr4xrryqKa: rpajnur

Mecro npuKrbyqersa o6jexra: nocrojehr HH cry6-ruo'1
Mecro Be3ilBaba npnx"rbyqKa Ha cucreu: nocrojehra cry6 Mpexe HilcKor HanoHa

Onnc npuKrbyttKa .qo MepHor Mecra: TC 10/0.4x8 ,,Lle,qoao 2", nsaop Hr4cKor HanoHa npeMa
,, M rxajnoerh r nlt a" n poBo,qH h K rrana X00/0-A 3x70+56+2x 1 6ru wr2.

Ycnoncrr Bofl THna X00/0-A 4x16t'trt't2.

HeonxoflHa carnacHocr 3a npefla3 npeKo napqena xoje umcy BflacHnr.urBo $ruaHcujepa.
3a aehy rpaxeHy aHraxoBaHy cHary Heonxo4Ho je usgarm HoBe rexHvrL{Ke ycaoBe.

Onrc MepHor Mecra: Tmncxr opMaH t/MO1
Mepnr ypetlaj: ArpeKrHo 6pojuno, rpo$asHo craruqKo anuLe$yuxqrjcro AnpeKrHo Mepebe
eneKTpr4qe eneprnje ca uoryhnor.uhy 4aruraHcKor oqilTaBahba ta ,qBocMepHoM KoMyHrxaqrjovt

Ynpaaruavxu ype[aj: ilHrerpucaH y 6pojrny

3aurrmrxn ypetlajn: rflaBHm ocurypal{H Ha3mBHe crpyje 16A

3. Mecro rcnopyKe eflerTpl4rrHe exepruje

Mecro NcnopyKe efleKTprlqHe eneprr,rje: MepHur opMaH, il3a MepHor ypelaja

4. Ocxoexu rexHurrKr4 noAaqr o ECEE Ha Mecry nprrJbyqelba

EnexrpoeneprercKa onpeMa ce AilMeH3hoHrrue Ha MaKcuManHo Ao3BorbeHy crpyjy rpoSasuor
KparKor cnoja 14,5kA.

Yxonuxo pag ypeflaja crpaHxe npoyspoxyje cMaFbeFbe KBanilrera eneKTpr/qHe eHeprnje 4pyrrvr
KopvrcH/rqr4Ma, no,q ycnoBoM Aa npeKopavyje eurchoHe HnBoe Ao3Borbene l'lpaarnilMa o pagy
gncrpn6yrmBHor cilcreMa .EnC ffucrupvlyquja" g.o.o. Seorpag, Moxe crpaHKil ga o6ycraau
ilcnopyKy efieKTpr4r{He eneprrje cBe AoK ce He orKnoHe y3pot-1/ cMerFbr/

5. Haxuaga 3a nprKrbyqen,e

O6pauyn HaKHaAe 3a npilKlbyqeH,e ilsBprueH je y cxnagy ca Merogonorrjovr sa o4pe[raBaFbe
Tpor.xKoBa npilKn yqeFba Ha cilcTeM 3a npeHoc vi AtAcTptA6yqujy efleKTpr/LrHe eueprnje (,,cn. rnacHnx
PC", 6p" 1Ogi15), a y xojoj je garo AerarbHo o6pasnoxeFbe Kpnreprajyrvra il HaqHHa o4pefiraaasa
rpotxKoBa nphKIbyL{eFba oojerara Kynaua ua ICEE.
IpoqeueHa HaKHaAa 3a npilKiby..{eFbe usHocr/:

1 . Tpoulxoam npmKlbyLlKa: 60654,30 PCE.

2. leo rpotuKoBa cilcreMa Hacranr4x s6or npmxrsyl{eFba o6jexra: 8060 0 PCE

Yxynuo (6ee o6pavyHaror l-lEB): 68714,3 PCI

6. Pox sa u3rpaAby nprKrbyqxa

[lnaHupaur poK 3a hsrpa4Fby npnxruyvxa je 15 gana no il3Mr/peuy SrHaucujcxr,rx r/ Apyrilx
o6aeesa il3 yroBopa o il3rpagFbil npuKrbyqKa Ha ECEE 3aKrbyqeHor rasrraefiy crpaHKe h HMaoqa
jaauor osnauJheFba ,,EllC fiucrpu6yqmja" g.o.o. Eeorpag. Yroaoporra o il3rpa4Fbu npnKrbyL{Ka ce

i npeLlr3Ho AesrHrue poK 3a nsrpaAFby npilKJbyqKa.

7. 3axree 3a npilKrbyqelbe

3axree 3a npnKrbyqeFbe ynyhyje HagnexHr opraH y rMe crpaHKe. flo saxreay Ha,qnexHor opraHa
,,EnC fincrpu6yqNja" g.o.o. Seorpag rsgaje ogo6peue xoje je u3BprlrHo AaHoM ,qoHoueFbd, a xoje
caApxr4 KoHaqHL4 o6pauyH Tpor.xKoBa npilKlbyqeFba.

. PoK npilKrbyqen a je 15 gaua o,q .qaHa noAHoureFba 3axreBa HaAnexHor opraHa aKo cy ncnyFbeHil
ycroB14 geStanrcaHH oB14M .qoKyMeHToM.

8. Eogarnra ycnoBu 3a npnKn yqebe o6jexra xa ECEE

FloAHor.uerue 3axreBa 3a 3aKrbyqmBaFbe yroBopa o fi3rpagrbn nprKrbyr{ra ua .[CEE uavely crpaHKe

***p*r*p .ql+crpu6yr*rnHor {HCrotl{a,,E11{,{xrrpi.l*yqr*ja".q"er"*. Crpana 2 oA3
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L1 r/MaoLla jasnor oenaurherua,,EllC fircrpm6yqrja" 4.o.o. Seorpag je xajracHnje 10 AaHa oA
h34aBaFba rpafieauucKe flo3Bone --

Y cnyvajy o,qcrynaFba rpouJKoBa y ogHocy Ha yroBopeHy BpeAHocr HeonxoAno je saxruyl{ilBaH,e
Anexca yroBopa il3 nperxoAHor craBa.

l-'lpraxruyverse o6jerra na flCEE ce Bplur4 HaKoH rsunperua $r,ruancrajcxr,rx o6aseaa geSrnrcannx
Yroaoporu o vr3ApaAFbLl nprKJbyqKa/Anexconlt yroBopa o il3rpa4Fbil npilKJbyqKa, saBpuerKa
n3rpagFbe npmKrbyqKa n AocraB.rbar-ba KoMnflerHe AoKyMexraqnje norpe6ne 3a npmKrbyqeFbe.

fioryuexraqrj a norpe6Ha ea n pil KJbyL{eFbe o6jexra :

[lorapga oenaLuheHor raaoflava pagoBa Ea eneKrpr4qHa rHcranauyja o6jerra ilcnyFbaBa
rexH14L{Ke il Apyre nponhcaHe ycnoBe ca raaeurajeu (crpyvHr Hanas) oanauJheHe
opraHr3aLlrje o rcn paBHocrr/ rncranaqrje;

9. OaH Ycnoau nwajy BaxHocr 12 uecequ yKonhKo ce y roM nepro.qy ue rcxogyjy noxaqujcxu
ycnoBlr. Y cynporHoM, Baxe cBe BpeMe BaxeFba noxaqnjcxnx ycnoBa, oAHocHo Ao LlcreKa
BaxeFba rpaflearHcKe fl osBone.

10 Oeu Ycnoer o6aeesyjy ,,E[lC ,flracrpn6yqnja" g.o.o. Eeorpag, Orpanax
Enerrpogracrpra6yqraja Llavax caMo yKonrKo y qenocrr4, y r4croBerxoj n ngeurnuxoj
cagpxr4Hlr qrHe cacraBHu Aeo rroKaUrjcxnx ycnoBa.

11. 3Haqerse nojeguHux u3pa3a

Mecro nphKJbyqelba o6jerra Ha 4rcrpn6yruenn chcreM eneKrpr4L{He eHeprrje je Mecro
pa3rpaHilL{eH,a oAroBopHocTh HaA o6jerrnua r,rsvrefiy oEC n Kopr/cHhKa cr4cTeMa.

EnexrpoeHeprercKr/ o6jexrr,r Ao Mecra npuKrbyL{eFba cy BlracHur.rJTBo OflC, a o6jexrr rojn ce
Hana3e il3a Mecra npilKrbyqeFba cy BnacHuurrBo KoprlcHhKa cncreMa. Ha uecry np[KlbyqeFba ce
o6aerba ilcnopyKa eneKrpkrqHe ereprrje.

Mepxo Mecro je ravxa y rojoj ce noaesyje onpeMa 3a Mepebe hcnopyqeHe eneKrpr4qne exeprrje.

flpnusyvar je cxyn Bo,qoBa, onpeMe m ypefiaja rojrua ce ilHcraflaqrja o6jexra rpajiuer KynLla

$reruxur noaesyje ca 4ucrpu6yrLlBHr4M cr4creMoM eneKTpr4LrHe eHeprrje, oA Mecra pa3rpaHnqeFba
oAroBopHocrn 3a npe4ary eneprnjy go raj6nrxe raqKe Ha crcreMy y xojoj je npnxruyqeFbe
rexHLlL{Kr4, eHeprercKr4 n npaBHo ruoryhe, yxrsyvyjyhn il MepHil ype|aj

NPVIIO3IA.

[ocraamrvr :

1. Cnyx6r 3a eHeprerilKy;
2. flvcapnv1w.

Crojan Bacoerh,qtann. hHx.en.
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8po1.347574-20-Ytn
laryur: 30.1 1.2020. rog

YTOBOP
O NPY)I(AIbY YCTYTE 34 NP|/KJbYI]EI-bE HA AI/CTPI/EYTI,4BHIA CV]CTEM EIEKTPI/L]HE EHEPTI/JE

YTOBOPHE CTPAHE

1 Oneparop gucrpu6yrueHor crlcreMa ,,EI-1C lrcrpw6yryla" A o o. 6eorpa.q, MacaphKoBa 1-3, tll,45 100001378,
MaruLrHl4 6po1 07005466. OrpaHar Enexrpo4ucrpn1y1nja Lla,{ar, I-1145: 100001378. Kpenoe npona3 66 . 9avar, xoler
3acryna up.Crojau Bacoauh, Ahnn.nHx en. (y4arueH,l reKcry: OAC), y ceojcray ilHBecrr4ropa

2. BPAHT/E Ml4IlYH - yn. @ununa Ournr,rnoerha 66 32000 Lla,rax

JMBT 2003959784511 sa Sr.rsr.rvxa nraqa)

luqe, o4HocHo nuUa roja y ceojcrey Hocrolla rpaleeraHcxe Ao3Bone nornr,rcyjy oeaj yroaop (y Aaruervr reKcry: Crpanxa).

nPEEMET vl-OBOPA
tlnas 1.

Oeuv yroeopou ce 4eQuHt,llle npyxaFbe ycnyre 3a npuKrbyqetue Ha gracrpN6yrNeHu o4creM ereKrpr,4qHe eueprraje (y

AarbeM reKcry: ECEE) o6jexra, 6pyro noepruraHa o6jerra 112.12 m: y r'aecry CjeuraLla. xn 83414 r o. CjenraLla (y Aaruev

reKcry: o6jerar), npeMa L43AarriM ycnoBuMa sa npojexroeaHre ,4 npilKrbyllerbe 6poj 8E 7 0 0-A 09 31-347574 oA30 11 2020.

roArlHe (y 4aruen reKcry: Yt1[1) a Ha ocHoBy r,13Aaror Peruersa o rpafiearaHcxoj AosBonu / Peueua o o4o6peruy sa

nseolese pa4oaa 6poj roAhHe, KoJe je

HaKHaAHo v3Aaro Ha crpaHKy ua ocHoey Yllf1.

[1peva Bpcrrl npilKrbyqaK ]e rr4ncKu a KapaKrep npilKrbyqeFba Je rpalHil

l-lpuxruyvax ce cacrojr4 oA
Tnncru opvau 71MO, na nocrojehra cry6

[lpmrruyvar ce tpa1u y cBpxy nprKrbyqeFba o6lexra Crpauxe na nocrojehn ACEE y cKnagy ca r,rsAaruru YITI.

TPOI]JKOBI,l YCflYTE
t.lnau 2.

Tpolrxoee ycflyre y cMilcny oaor Yroaopa q14He rpolxKoBr4 npuKrbyL{eFba o6jeKra Ha !CEE, xoje je crpaHKa y o6aeesu
vcnfiarvrv OEC. a y roje cy, y cKnaAy ca rexHuqKorvr cneL.[.rQrraqfijoM onpeMe ypelala urarepujana fi paAoBa, yKrbyqeHr4
cne4ehr rporur(oBr4:

- il3paAe npojexra. npN6aeruaua norpe6He AoKyMeHrau[4je u creapaua Apytvtx ycfloBa 3a h3rpaAruy npilKrbyL{Ka;

- onpeMe, ype!aja r,r ruarepr,rjana;
il3Boheba paAoBa;

- ilHrepHor rexHLrr.{Kor nperneAa, Ao3Bofle aa ynorpe6y u nyuratua nphKrbyqKa y Qyuxqrjy.
- Aena rporuKoBa cr4creMa Hacraflfix 360r npilKrbyLreFba. a y 3aBHCHocl,4 oA oAo6peHe cHare.

' y*ynHil rpour(oBr.l ycnyre Ha AaH 30 11 2020 roArHe n3Hoce 68 714,30 PC! (Luec4ecerocaMxrlrbaceAaMcroqerpHaecr L1

3/00 4uuapa) (6ea o6pavyHaror l-lflB)

oA

9nar 3
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Tpouroora xoje cuocra CrpaHxa ,lsHoce

Onr,rc l-leua (PC!)

1
Tpourxoer rpaAFbe nprlKrbyvKa 60.654,30

2. fleo rpouroaa cflcreMa Hacraflilx 360r npuKrbyqeba o6ieKTa 8.060,00

3 flopes Ha aoaarv BpeaHocr
YKYTIHO:

METTYCOEHA nPABA l/ OEABE3E
Llnan 4.

OlC noreplyje aa onpeMa, ypelalr ra rvrarepr,rjan ogroBapaly nponr4caHilM craHAapAilMa ra o6ee6e!y1e HaA3op HaA

yrpaAruoM onpeMe, ypelaja r,r uaeo!erserv paAoBa

9nau 5
y'lsrpafieun npmKrbyqaK no oBoM Yroeopy je ocHoeHo cpegcrao OIC.

ulnaH 6.
[1paea N o6aaese OAC y npyxaFby ycnyre il3 qflaHa 1. osor Vroeopa cy4a.
a) epur cBe AyxHocrrl ul ocreapyje cBa npaBa hHBecrrropa npr4 r,13rpaAiuil npr4(rbyqKa,

61 ulrpaganpilKrbylraK

a) urcnocraeu CrpaHxm KoHaqHi4 paqyH ycnyre 3a nptaKrbyqer.ue.

r) y yroaopeHoM poKy nycrLr npilKrbyqaK y noroH;

g) y cnyvajy noeehaFior o6i,rrvra paAoBa rrl npoMeHe qeHe L13paAfi AHexc oeor yroBopa ca LleHaMa BaxehhM Ha AaH
o6pavyna,

!) o4pxaea npnKrbyqaK y rexHh!rKrl ilcnpauHoM cratsy paAil HenpeKuAHor r,l KBanhrerHor HanajaFba ene(rp11\rHoM
ereprnjorvr oOJeKra crpaHKe

r-lnau 7
llpaea ra o6aae:e CrpaHxe je 4a

a) y3 npuJaBy paAoBa npeKo opraHa HaAflexHor 3a cnpoBolei-se o6je4raFbeHe npoqeAype AocraBr OEC nornilcaH
nprlMepaK oeor Vroeopa,

6) raxoH urro ce OAC Aocraeil nornficaH npilMepaK oeor Yroeopa, ynrraril yKynaH h3Hoc QuHaHcrajocax cpeAcraBa 113

qnaHa 3. oBor yroBopa, Ha nocnoBHil paeyH ,.EllC fiucrprbyquja" A o o BeorpaA, 6poj paqyHa 160-112633-28 roju ce
BoAr KoA 6auxa ,,lntesa" ca oOaBe3HhM no3rlBoM ua 6po1 347574-20,

s) oti.roryhu OAC ga yee4e r,rsaollaqa paAoBa y noceA sa uoryhuocr HecMeraHe Ll3rpaAtse npilKrbytlKa ,1s qnaHa 1. oeor
yroBopa (yronulro ce npulKrbyLraK rpagh Ha napqenM Crpar-rxe),

r) y cnyrajy Aa oAycraHe oA r43rpaAr,e yroBopeHor npuKrbyqKa, HaAoKHaArl crBapHe rpollrKoBe O,[C, iiacrane Ao nucaHor
oTKa3a oBor yroBopa.

g) y cnyualy noBehaHor o6urr,ra pa.aoBa nfl11 rrpoMeHe LleHe noTnfiure Arexc oBor yroBopa ca LleHaMa BaxehrlM Ha AaH
oOpavyua.

!) o6ee6e4n cBy AoKyMeHraLptly norpe6Hy 3a npil(rbyueroe oOjexra xoja 1e naeegeHa y ,r3Aarrlrr,t Ytlfl

POK nOqETKA t4 3ABPUTETKA PAAOBA t4 TIpl,lKjbyqEl$A OEJEKTA

t-lnar B.

llnaHuparN noL]eraK paAoBa 1e 15 gana oA h3BplLretua o6aBe3e il3 rarrKe a) liflaHa 7. y: ycnoe Aa cy rl3MilpeHe

$raHancrjcxe o6aeese r,13 enaHa 3. oeor Yrosopa

Pox ea uarpa4Fby yroBopeHor npr4KrbyqKa 1e 1 5 gaHa, oA AaHa noqerKa paAoBa r43 nperxoAHor craBa.

3aepurerax paAoBa r43 c-raBa 2 ce npogyxyje y cnyqaly Br,4r"lJe cr4ne r,rru HenoBorbHux BpeMeHCKr4x ycfloBa 3a rpaReBfiHCKe 14

eneKTpoMoHraxHe paAoBe fi To sa oHorr4Ko AaHa Konr4Ko cy raKBe oKorHocrr4 rpajane.

Pox sa nprKrbyqeue o6lexra CrpaHxe 1e 15 gaua oA AaHa KaAa HaArexHil opraH KoJh cnpoBoAfi o6jeA/beHy npoLleAypy
AOCTaBU 3aXTeB 3a npuKJ-byLleFbe, yKOnLIKO Cy uCny|t,eHrl ycnoBi,l HaBeAeH14 y Vllll
Yxonuxo ce o6jexar He npi,rKrbyqLl na uarpafieuu npuKrbyqaK y poKy BaxeFsa rpaleerrcre Ao3Bore. no LrcreKy Baxeua
rpalearar-ro<e Ao3Bore OAC he AeMOHrLlparrl r.r:rpa!eHr.r npnKft,yLraK o rpor.l.rKy crpaHKe

Crpana 2 oa3
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3ABPLT.JHE O[PEA6E

LinaH 9.
Ha cee o.qHoce Kojil HacraHy naefiy yroaopnt4M crpaHaMa, a KoJr4 Hr4cy peryr]r/caHr,r o4pe46aMa oBor Yroeopa npurraerunaahe
ce 3aKoHCKI4 L4 Apytvt nponrcLl xojra perynraruy oey uareprajy.

9nag 10.
YroeopHe crpaHe cy carnacHe Aa cBe y3ajaMHe cnopoBe peue MrpHilM nyreM. a aKo He nocrilrHy cnopa3yM, cnop he
peuJ[414 npeA HaAnexHuM cyAoM y Llavry.

9nau 1 1

Oeaj Yroeop cryna Ha cHary AaHoM nornilcrlBaH,a oA crpaHe oBrauheHLlx npeACraBHrKa OAC u CrpaHKe u AocraBrbaba
oBepeHor Yroaopa HaArexHoM opraHy xojr cnpoaogu o6jegrarrery npoqeAypy. y3 ycnoB 4a je CrpanKa nonyHilna
ilcnpaBHo cBa norba.

9naa 12.
Oeaj Vroaop je cavrueri y eneKrpoHcxol Qopnlra r yroBopHe crpaHe cy ra nornucane ceojepyeHo, npeBe4efle y
eneKrpoHcKr4 Qopuar y cKnaAy ca 3aKoHoM xo.pa ypelyje eneKrpoHcKo nocnoBatse

,,EI-1C flrcrpu 6yuwja" 4. o.o. Seorpag
OrpaHax Enerrpogracrpra6yqraja 9avar

,!rperrop orpaHKa

CrpaHra

Crolau Bacosuh Arlnr rrHx.en

Grixs/rilA\
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