
 1 

 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СЈЕНИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам,  

имовниско правне послове и  

заштита животне средине  

Број предмета: РОП-СЈЕ-764-ЛОЦ-1/2021 

Заводни број: 353-8/2021-07 

Датум: 05.02.2021.године 

 

 

Поступајући по захтеву који је поднела Пешић Косана из Сјенице, преко пуномоћника Тање 

Алимпијевић  из Пожеге, за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта,   

на катастарској парцели број  2890 КО Ступ, 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 стамбено-пословног објекта, спратности: сутерен, приземље и поткровље 

(Су+П+Пк) на катастарској парцели број 2890 КО Ступ,  општина Сјеница.  

Објекат је категорије Б, класификационе ознаке 112111-51% и класификационе ознаке 121113-

49%, укупне БРГП-476,93 м², надземно 390,0м2. 

 

 

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 III степена, 

у оквиру постојећег грађевинског подручја насеља. 

На парцели постоји изграђен објекат који се задржава. Терен је у благом паду 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 број 2890 КО Ступ. Површина 

грађевинске парцеле износи 1786 м2. (минималана површина парцеле за стамбено пословне објекте 

према планском документу износи 6,0 а оптимална површина је 20а.). 

Објекти пословне намене су компатибилни са становањем и могу се градити у зонама претежно 

стамбене намене. Пословне намене су намене које немају негативног утицаја на животну средину, као 

што су: пружање интелектуалних услуга, технички и други сервиси, трговина, угоститељство, 

традиционални занати и сличне пословне намене. 

Правила парцелације и изградње, индекс заузетости, индекс изграђености и висинска регулација важе 

за сваку појединачну грађевинску парцелу.  

 

Тип објекта: слободностојећи објекат,  

 

Врста и намена објекта:  стамбено-пословни објекат. 
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Грађевинска линија: Грађевинска линија је на минимум 5,0м од општинског пута, према приложеном 

ИДР-у је знатно већа. 

 

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.  

 

Индекс заузетости 

Дозвољена је изградња до индекса заузетости 30% за непољопривредно домаћинство а за мешовито 

домаћинство до 40%, приложеним ИДР је 19%. 

 

Индекс изграђености 

Дозвољена је изградња до индекса изграђености 0,8 а у приложеном идејном решењу је 0,34 . 

 

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; двојне објекте на бочном 

делу дворишта 4,0 м; 

 објекте пословне и стамбено-пословне намене на бочном делу дворишта 5,0 м. 

Објекти на истој парцели се постављају: 

 на растојању од минимум 5,0 м од зида до зида за стамбене намене, с тим да стреха не сме да 

прелази 1,0 м; 

 на растојању од минимум 6,0 м од зида до зида за стамбено-пословне и пословне намене, с 

тим да стреха не сме да прелази 1,0 м; 

 за постојеће објекте минимално растојање може бити 4,0 м од зида до зида, с тим да стреха не 

сме да прелази 1,0 м. 

 

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

Нису испоштовани у погледу међусобне удаљености  и удаљености од суседне парцеле. 

У пројекту за грађевинску дозволу морају се испоштовати услови у погледу међусобне удаљености  

суседних објеката и суседне грађевинске парцеле, осим у случају да је суседна катастарска парцела 

у својини истог лица или члана домаћинства, односно сагласност власника суседне катастарске 

парцеле. 

 

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

и стамбено-пословне 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.  

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.  
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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 

У циљу енергетске и еколошки одрживе изградње објеката треба тежити: смањењу губитака топлоте  

из објекта побољшањем топлотне заштите спољних елемената и повољним односом основе и 

волумена зграде, повољном оријентацијом зграде и коришћењем.  

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; 

При изградњи објеката користити савремене термоизолационе материјале, како би се смањила 

потрошња топлотне енергије. Предвидети могућност коришћења соларне енергије. Као систем против 

претеране инсолације користити одрживе системе (грађевинским елементима, зеленилом и сл.) како 

би се смањила потрошња енергије за вештачку климатизацију. 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. 

При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже од 

максималних дозвољених вредности за ову климатску зону. Објекат мора бити изграђен у складу са 

правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл.Гл.РС",бр. 61/2011).и Правилником о условима, 

садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда(“Сл.гласник РС”,бр 69/12).  

Елаборат енергетске ефикасности је сатавни део техничке документације која се прилаже уз 

захтев за издавање грађевинске дозволе. 

 

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 1044/21 од 25.01.2021. 

 

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 

1044/21 од 25.01.2021. 
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услови за атмосферску канализациону мрежу- У селу није урађена атмосферска канализација и 

одвођење атмосферских вода је слободним падом у околни терен. 

 

услови за електроенергетску мрежу - Према условима, ЕПС-а, Електродистрибуције Чачак,  број:  

8Е.7.0.0-Д.09.31-21434 од 29.01.2021.год.  прикључак ће се извести са постојећег стуба ниско напонске 

мреже из ТС 10/04кВ “Ступ”, извод ниског напона према “Миловану” 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. 

 

услови за тт мрежу-Објекат се прикључује на постојећу ТТ мрежу према важећим прописима и 

нормативима за ову врсту радова у складу са издатим условима “Телекома Србија” а.д. Београд, број: 

21726/3-2021 од 19.01.2021.год. Накнада за издавање техничких услова према предрачуну Телекома 

Србија, износи: 5074,98 РСД. 

 

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. 

 

Предметна катастарска парцела је грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, тако да се за 

предметну парцелу не плаћа накнада за промену намене земљишта из пољопривредног  у грађевинско 

земљиште, у складу са Законом којим се уређује пољопривредно земљиште, члан 88.став 6. Закона о 

планирању и изградњи. 

 

Идејно решење- број: ИДР 30-2020, децембар 2020, урађено од: Мирослав Филиповић ПР Биро 

за пројектовање  КНЕЖЕВИНА Пожега, Пожега, ул. Доња Добриња бб, Одговорно лице 

пројектанта Мирослав Филиповић,дипл.инж.грађ.лиценца број: 310 Р436 17  главни пројектант: 

Јелица Пашић Јовановић, маст.инж.арх., лиценца број: 300 Р985 18 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 1044/21 од 25.01.2021. 

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

број: 8Е.7.0.0-Д.09.31-21434 од 29.01.2021.год. 

- Технички услови “Телекома Србија” а.д. Београд, број: 21726/3-2021 од 19.01.2021.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. 
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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. 

 

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 број:19-091.  

 

 

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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
број предмета:ROP-SJE-764-LOC-1/2021
заводни број: 04-353-8/2021
датум: 05.02.2021.год.
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Onurrnucxa ynpaBa Cjeurqa

80/01__l

Cjenuqa

OgnyvyjyhLl o saxreBy HagnexHor opraHa og 25.01.2021. roArHe, norqHeror y hMe nE[lt4h
KOCAHA rs Cjexrqe, yn.Kparua llerpa 66., Ha ocHoBy qraHa 140.3axona o eHeprerhqn
(,,Cr. rnacurx PC" 6p. 145114), B n 86 3axor-ra o nnaHilpatuy h il3rpagruN (,,Cn. rflacHnK PC" 6p.
72109,81/09, 64110, 24111 , 121112, 42113,50/13, 98/13, 132114 n 145114, masajy ce

YCNOBU 3A NPOJEKTOBAI-bE 14 NP]4KIbYqEFbE

o6jexra: craH6euo -nocfloBHll o6jexar, 6pyro noBpurr4Ha o6jexra 476,93m2 y Mecry Cjenmqa ceno
Cryn 66., r.n 2890 x.o.Cjeunqa.

Oerru ycnoBilMa oneparop grcrpra6yruBHor cilcreMa eneKrprlqHe eneprraje (y garueru reKcry.

O[C) ogpenyje Mecro npmKrbyqeFba, Har]mH il rexHmqKo-TexHofloruKe ycnoBe npfiKrbyqeFba, Mecro
il HaqilH MepeFba eneKTpr,{rrHe eHeprrje, poK npilKJbyqeFba il Tpor.xKoBe nprKrbyqeFba.

hHeecrhrop np[KJr,yqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je OEG.

Ha ocnoay yBntra y ngejno peuieFbe 6p.V1EP 12020.ro9., ronrjy nflaHa 3a KaracrapcKy napLleny r
il3Boiq il3 Karacrpa BoAoBa, usgajy ce oBn ycnoBil

Ycnoen xoje rpe6a Aa 3agoBorur o6jexar ga6u ce Morao u3rpaAuru npuKrbyqaK

Hanou ua xojr ce npr4Krbyvyje o6jexar: 0,4 kV

MaxcrnaanHa cHara: 11,04 kW HasilsHa crpyja rflaBHvrx ocrrypaua. 16 A

Oaxrop cHare: raHap 0,95

Onnc npocropa xojr je crpaHxa o6aeesHa ga o6es6egh 3a cnaeuraj npuxrbytrxa o6jerra:
npeMa rgejHowr peuJeFby

Ycnoer 3aurrure oA uHAHpeKTHor HanoHa Ao,qupa, npeonrepeherua ta npeHanona: TT cflcreM
3aurmre ca 3aurrrrHnu ypefiajeu pr$epenqrjanHe crpyje 3yIC, TeMerbHkr y3eMrbnBaLi H Mepe
naje4navaaaba noreHtyjana ta 3auJTr/Ty ofl HanoHa KopaKa. 3au:rNra oA npeonrepeheua cy
rraBHm ocurypaqr Ha3mBHe crpyje 164.

Ycnoeu nocraBrbalba HHcranaquje y o6jexry xoje je crpaHxa o6aeeexa Aa o6es6eqr n3a
npuKrbyqKa:

3aururue ypefiaje Ha paseogHoj ta6nu (PT) rucranaqmje o6jema npilnarogilrtr rnaBHilM
ocmrypaqnMa Ha MepHoM Mecry u n3aecrrt y cKflafly ca aaNehilM TexHilt{KtrM nponrcilMa.

Op oprvraua MepHor Mecra (OMM) go PT y o6jexry o6es6egmril L{erBopoxlrrlHrl Bo,q MaKcmManHor
npeceKa 25 mm2 o4roeapajyher rnna. y PT o6es6egmril npnKrbyL{He cre3arbKe 3a yBe3rBabe

$asHNx (L1, L2, L3) npoaogHrlKa, 3aurlrrHoT (PE) u HeyrpanHor (N) npoao.qHrKa.
Yxonrxo crpaHKa xeflrr HenpeKilAHo nanajaiue csojrax ypefiaja HeonxogHo je Ra o6es6egn
aflTepHarrBHo arperarcxo HanajaFbe tncl4x, ca o6aBesHoM yrpa4FboM orqroBapajyhe 6noxa4e og
npoflopa HanoHa arperara y ICEE.
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2. Texxrqru onnc nphKn yqKa

Bpcra npuxrbyq Kat tAHAtABvtAyanHil

Kapaxrep npr Krr,yt{ Ka : rpajnr
Mecro npnrruy.rerua o6jerra: nocrojehu Hn cry6-Nnltol

Mecro Be3nBaH,a npilKrbyqKa Ha cucreu: nocrojehra cry6 Mpexe HucKor HanoHa

Onuc npnKrLyqKa flo MepHor Mecra: TC 10/0.4x8 ,,Cryn", t/3BoA Ht/cKor HanoHa ,,npeMa
M nnoea ny", n poBoAH r4K ril na X00/0-A 3x7 0+ 56+2x 1 6rrlr vr2.

Ycnoncxm BoA rilna X00/0-A 4x16wtwt2.

HeonxogHa peKoHcrpyKqNja nocrojehe upexe HflcKor HanoHa ,

3a aehy rpaxeHy aHraxoBaHy cHary HeonxoAHo 1e usgatw HoBe rexHilL{Ke ycnoBe.

Onrc MepHor Mecra: Tnncxm opMaH 1/MO1

Mepnra ypelaj: ArpeKTHo 6pojrano, rpo$asHo crarilqKo er,rr-ue$yHxqujct<o AfipeKrHo MepeH,e

efieKTpl4qe eneprnje ca voryhHou-rhy garuurHCKor o..ruraBaFba n flBocMepHoM KoMyHrxaqmjona

Ynpaeruavxra ypetlaj: L4HrerpLIcaH y 1pojnny

3aurrurxu ypetlajn: tnaBHVt ocmrypaqm Ha3rBHe crpyje 16,4

3. Mecro rcnopyxe erleKTpr,rt{He exepruje

Mecro ilcnopyKe efleKTpr4qHe eHepnrje: MepHH opMaH, h3a MepHor ypefiaja

4. Ocxoexu rexHlrqKlt notraun o ECEE Ha Mecry npHKn'yqeH,a

EnerrpoeHeprercKa onpeMa ce AilMeHsmoHr/ure Ha MaKcilMaflHo flo3BorbeHy crpyjy rpo$asuor
KparKor cnoja 14,SkA.

Yxonmxo pa.q ypenaja crpaHxe npoyspoxyje cMaFbeFbe KBarilrera efleKrpt4L{He eHeprrje gpyrulvt

Kopl/cHr/rlnMa, no4 ycnoBoM Ea npeKopavyje eunciloHe HuBoe Eo3Borbeue llpaarrilMa o paAy
gracrpN6yrilBHor crrcreMa ,EnC ffn*npn1yqNja" ,q.o.o. 6eorpag, Moxe crpaHKil ga o6ycraar
ilcnopyKy efleKTpilqHe euepruje cBe AoK ce He orKroHe y3poqt/ cMerFbtl

5. Harna,qa 3a npuKrbyqeHre

O6pavyn HaKHaAe 3a npilKrbyLleFbe usBpuJeH je y cxna4y ca Merogonorrjovt sa ogpefinBaFbe
TporuKoBa npilKrbyqeFba Ha crrcreM sa npeHoc tA Avtcrpnlyqr11y ereKTpt/tqHe eueprmje (,,Cn. rnacnutx
PC",6p. 109i15), a y xojoj je 4aro AerarbHo o6pasnoxeFbe Kpilrepujyrtria il HaL{ilHa oppefinaaua
rporuKoBa npmKlbyqeFba o6jexara Kynaqa Ha ..[CEE.

[lpoqeueua HaKHaAa 3a npilKrbyqeFbe u3Hocr4:

'1 . Tpourxoeu npmKlbyqKa: 60654,30 PCE.

2. ,[eo rpor"]JKoBa cucreMa Hacranmx a6or npuxruyqeH,a o6jexra: 8060.0 PCE.

YxynHo (6es o6pavyHaror n.[B): 68714,3 PCE

6. Pox ea H3rpafllby npuKrbyqKa

flnanmpaHm poK sa il3rpaAFby npr,rxruyvxa je 15 gana no il3Mnpeuy Suuancujcrnx il flpyrfix
o6aeeaa il3 yroBopa o ilsrpa4tr'm npilKrbyqKa Ha ECEE 3aKrbyqeHor raruely crpaHKe N ilMaoqa
jaaHor oenauheFba ,,EI-1C n[racrpra6yqilja" g.o.o. Seorpag. Yroeopovt o n3rpagFbn npt,tKlby'..tKa ce

n npeqil3Ho ge$rrNure poK 3a r3rpaAFby npllKrbyqKa.

7. 3axree 3a npl4xrbyqelbe

3axree 3a npmKrbyqehbe ynyhyje Ha4nexHil opraH y ilMe crpaHKe. [1o saxreay Ha,qrtexHor opraHa

,,E[C flr,rcrpra6yqrja" 4.o.o. Eeorpa4- rasgaje ogo6peue xoje je l/sBpt-uHo ,qaHoM AoHoueFba, a xoje

carqpxn KoHaL{Ht4 o6pavyu rpotuKoBa npnKlbyLleFba.

. PoK npilKrbyl{eua je 15 4aHa o,q AaHa noEHo[xeFba 3axreBa HaAnexHor opraHa aKo cy rcnyFbeHn

ycnoBn ge$rHrcaHil oBt4M,qoKyMeHToM.
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8. ,Qogarxr ycfloBt4 3a npuxn yqelbe o6jexra ua flGEE
[lo4HoLuerse 3axreBa 3a 3aKrbyL{rBaFbe yroBopa o ,.rpr4*, npr**rura Ha ,QCEE raaruely crpaHKe
il rMaoqa jaenor oenauJherba,,EI-IC nlr,rcrpr,r6yqrja" g.o.o. Eeorpag je najxacHraje 10 AaHa oA
vrsAaBaH,a rpa[ear HcKe Ao3Bone.

Y cnyvajy oAcrynaba rpor.rJKoBa y oAHocy Ha yroBopeHy BpeAHocr HeonxoEno je saxruyqmBaFbe
Asexca yroBopa H3 nperxo4Hor craBa.

llprxruyverse objexra na ICEE ce Bpur4 HaKoH t43MhpeFba $raHancrajcxrx o6aaeea ge$mnmcaHmx
Yroeopowt o N3.qpaAFbt/ nprKrbyqKa/AHexconlt yroBopa o t,t3rpagFbt4 npHKlbyqKa, 3aBpuerKa
n3rpa,qrue npHKrbyqKa ut AocraBrbaba KoMnnerHe ,qoKyMeHraqrje norpe6He 3a nphKrbyqelbe.

,[orynaeHraqrja n orpe6ua sa n pil KrbyqeFbe oOjerra :

llorapga oanauJheHor roaoflava pagoBa Aa eneKrpr4qHa HHcranaqraja o6jexra rcnyFbaBa
TexHrtttKe il Apyre nponrcaHe ycfloBe ca raaeurrajeru (crpyvur Hanas) oanauJheHe
opraHilsaLlrje o ucnpaBHocrr4 rncranaquje;

9. Oeil Ycnoan ttnttajy BaxHocr 12 rvreceqr yKonrKo ce y roM nepuopy He racxo4yjy noxaqrajcru
ycJloBr1. Y cynporHoM, Baxe cBe BpeMe BaxeFba noxaqrjcrrx ycfloBa, oAHocHo Ao r4creKa
Baxert,a rpalesrancKe Ao3Bofi e.

10 OeH Ycnoen o6aeeayjy ,,EnC flucrpu6yUilja" A.o.o. Eeorpag, Orpanar
Enexrpogrcrpu6yquja 9avax caMo yKonHKo y qenocrr, y ucroBeruoj r,r ngexruuxoj
cagpxr4H14 quHe cacraBHu ,qeo floKaqrjcrrax ycnoBa.

11. 3naqerse nojegnHux r43pa3a

Mecro npr4Krbyqeba o6jexra Ha guc;rpnlytnanw cncreM eneKTpilqHe eHeprraje je Mecro
pasrpaHilqeba o4roBopHocrr4 HaA o6jexrrrraa msuely OIC h KophcHr/Ka cilcreMa.
EnexrpoeueprercKr/ oOjerrn Ao Mecra npmKrbyqeFba cy BllacHfiutrBo O[C, a o6jerla xojn ce
Hana3e il3a Mecra npilKrbyLleFba cy BflacHmurrBo Kopr4cHilKa crrcreMa. Ha naecry npilKrbyqeFba ce
o6aerba tacnopyKa eneKrplrqHe eHeprrje.

Mepxo Mecro je ravra y xojoj ce noaesyje onpeMa 3a MepeFbe ilcnopyLleHe eneKTpklqne eneprnje.

llpnxruyvax je cxyn Bo.qoBa, onpeMe ra ypelaja xojrarua ce rHcralraqraja o6jexra xpajruer Kynqa
Srsuvxr noaesyje ca pucrpw6yrhBHrlM cr/creMoM efleKTpr4vHe eHeprraje, o.q Mecra pa3rpaHilqeFba
oAroBopHocrr 3a npe4ary eHeprmjy 4o uaj6nrxe raqKe Ha cucreMy y xojoj je npraxruyqeFbe
TexHLrqKil, eHeprercKr4 n npaBHo rrnoryhe, yxruyvyjyhn Lr MepHm ypefiaj

llPlzltlO3t4:

flocraehrN :

1 . Cnyx5n sa eHeprerilKy;
2. flwcapnvqn.

Mp Crojau Bacoenh, Er4nn.en.rHx
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