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REPUBLIKA SRBIJA 

OPŠTINA SJENICA, OPŠTINSKA UPRAVA 

Odeljenje za urbanizam,  

imovnisko pravne poslove i  

zaštita životne sredine  

Broj predmeta: ROP-SJE-38772-LOC-1/2020 

Zavodni broj: 353-224/2020-04 

Datum: 20.01.2021.godine 

 

 

Postupajući po zahtevu Dacić Elvisa i Anide iz Sjenice, koji je podnet preko punomoćnika  Harisa Mujagića 

iz Sjenice,  za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta, 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, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20), 

Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl.glasnik RS”, br.68/2019), 

Uredbe o lokacijskim uslovima (“Sl.glasnik RS”, br.115/2020) i Prvih i drugih izmena plana generalne 

regulacije Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj: 18/2018 i 26/19), Odeljenje za urbanizam, 

imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine izdaje: 

 

 

LOKACIJSKE USLOVE  

 

za izgradnju slobodnostojećeg porodičnog stambenog objekta prizemne spratnosti (P), kategorije A, 

klasifikacioni broj 111011, ukupne BRGP-175,41m² na katastarskoj parceli broj 3283/28  KO Sjenica, 

u ulici Gazi Osman Paše u Sjenici.  

 

 

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) i drugih izmena PGR-e (“Opštinski službeni glasnik 

Sjenica“, broj: 26/2019). Lokacija pripada urbanističkom bloku 1.8. stanovanju srednjih gustina. Na parceli 

nema izgrađenih objekata.  Teren je relativno ravan  i ne postoje prirodni ograničavajući faktori. 

Pristup parceli je direktan iz dve ulice, glavni ulaz je sa zapadne strane iz ulice Gazi Osman Paše.  

 

PRAVILA UREĐENJA  I  GRAĐENJA IZ PLANA 

 

Katastarska parcela broj: 3283/28 K.O.Sjenica je u  granicama građevinske parcele formirane projektom 

preparcelacije koji je overen od nadležnog opštinskog organa, broj overe 035-77/19 od 17.07.2019. 

Površina građevinske parcele je 578 m². 

 

Tip objekta: slobodnostojeći objekat,  

 

Vrsta i namena objekata: porodični stambeni  objekat.  

 

Građevinska linija: Građevinska linija prema planskom dokumentu iznosi 5,0m od obe ulice. Građevinske 

linije objekta su  date u grafičkom prilogu koji je sastavni deo ovih lokacijskih uslova. 

 

Dozvoljena zauzetost i izgrađenosti građevinske parcele- Zona 1.8;  

 Maksimalna dozvoljeni indeks zauzetosti parcele 0,6 

 Maksimalni dozvoljeni indeks izgrađenosti građevinske parcele 2,5 

Maksimalni stepen iskorišćenosti parcela je 65% (računajući sve objekte na parceli i platoe sa 

saobraćajnicama i parkinzima). Procenat učešća zelenila u sklopu ove zone je min 35%. 
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Dozvoljena spratnost i visina objekata-Zona 1.8;  

Planirani objekat je prizemne spratnosti (P).  

Maksimalna dozvoljena spratnost objekata za parcele: od 300-500m2 je P+2+Pk. 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. 

 

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. Zidana ograda može se postaviti i do 1,4m visine, ali uz pismenu 

saglasnost suseda. 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 dve ulice, 

ulice nisu asfaltirane a poseduju izgrađenu infrastrukturu. Nivelaciono rešenje saobraćajnih površina 

prilagoditi kotama terena.  

Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele, odnosno u okviru objekta.  

 

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. Položaj i visina novih objekata u odnosu na postojeće na susednim parcelama 

treba da je takav da susednim objektima ne zaklanja direktno dnevno osunčanje duže od polovinu trajanja 

direktnog osunčanja. 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. Predvideti mogućnost korišćenja solarne 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,om. 

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. 
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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.  

 

USLOVI  ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE NA   INFRASTRUKTURU: 

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

izgrađena u ulici sa južne strane parcele, maksimalnim profilom ø3/4. U okviru parcele izgraditi odgovarajući 

vodonepropusni šaht, na udaljenosti 3,0m od regulacione linije u kojem će se ugraditi merač protoka-vodomer 

sa propusnim ventilima ispred i iza vodomera. Vodovodni šaht mora biti vodonepropusan min dimenzija 

100/100/120cm sa standardnim šaht poklopcem. Minimalna dubina postavljanja vodovodne mreže je 1,20m 

radi zaštite od smrzavanja. U svemu ostalom prema tehničkim uslovima JKP„VRELA“ Sjenica, br: 43/21 od 

19.01.2021.god. 

 

uslovi za kanalizacionu mrežu- Novoplanirani objekat će se priključiti na kanalizacionu mrežu ø200mm koja 

je izgrađena u ulici Gazi Osman Paše, kako je dato u grafičkom prilogu,   PVC cevima ø110mm. Pre priključka 

na kanalizacionu mrežu investitor je u obavezi da izradi revizioni šaht u okviru građevinske parcele, gde će 

se izvršiti povezivanje kućne kanalizacije sa izvodom ulične kanalizacije. U svemu ostalom prema tehničkim 

uslovima JKP „VRELA“ broj: 43/21 od 19.01.2021.god. 

Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu ø3/4 iznosi 17.526,0 RSD i na kanalizacionu mrežu 

5.257,80RSD, ukupno 22.783,80 RSD (sa uračunatim PDV-om 27.340,56RSD). 

 

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 atmosfersku kanalizacionu mrežu-   U ulici nije urađena atmosferska kanalizacija i odvođenje 

atmosrverskih voda je u okolni teren. Zabranjeno je olične cevi i drenažu povezati na fekalnu kanalizaciju. 

 

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

D.09.31- 4945 od 13.01.2021.god. priključak će se izvesti iz TS 10/04 “Pešterska 3”, izvod niskog napona 

”prema Mešić Izu”, provodnik tipa X00/0-A 3x70+ 56+2x16mm2. Na postojeći NN stub postaviti IMO sa 

mernim uređajem. Spoljašnji priključak od vrha NB stuba do IMO, izvesti sa provodnikom tipa X00/0-A 

4x16mm2. U svemu ostalom prema navedenim uslovima za projektovanje i priključenje, koji su u celosti, u 

istovetnoj i identičnoj sadržini, sastavni deo izdatih lokacijskih uslova. 

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

izdatih u skladu sa istim.  

Naknada za priključenje prema navedenim uslovima iznosi 68.714,30RSD (bez obračunatog PDV) a rok za 

priključenje je 15 dana po izmirenju finansijskih i dr.obaveza iz ugovora o izgradnji priključka na DSEE 

zaključenog između stranke i imaoca javnog ovlašćenja “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd a koji se zaključuje 

najkasnije 10dana od izdavanja građevinske dozvole. Naknada za izdavanje tehničkih uslova iznosi 

4892,4RSD. 

uslovi za tt mrežu-Objekat se priključuje na postojeću TT mrežu prema važećim propisima i normativima za 

ovu vrstu radova u skladu sa izdatim uslovima “Telekoma Srbija” a.d. Beograd, broj: 3549/3-21 od 

08.01.2021.god. 

 

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, 87/18 i 87/18-dr.zakon).  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. 
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Idejno rešenje- broj: 32-IDR/2020, urađeno decembra 2020. godine, od strane projektnog biroa “HS 

PROJEKT”, Haris Mujagić preduzetnik, Sjenica, odgovorno lice i glavni projektant: Haris Mujagić 

dipl.ing građ., Licenca broj 310 N170 14,  je u skladu sa Prvim i drugim 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: 43/21 od 19.01.2021.god. 

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

broj: 8E.7.0.0-D.09.31- 4945 od 12.01.2021.god. 

- Tehnički uslovi “Telekoma Srbija”, br.3549/3-2021 od 08.01.2021.god. 

 

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, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i Pravilnikom o 

sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 

objekta (“Sl.glasnik RS”,br: 73/2019). 

 

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 na osnovu člana 135 Zakona i Pravilnika o postupku sprovđenja objedinjene 

procedure elektronskim putem (“Sl.Glasnik RS”,br.68/2019). 

 

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

Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu 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 broj19-091.  

 

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                                             Karišik Osman,dipl.pravnik     
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Beograd, Таkovska 2 

 

 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:3549 
ДАТУМ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71 
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 

 
 
 
       

АНИДА И ЕЛВИС ДАЦА 
Ул. Пештерска бб. , Сјеница 

 

        Предмет: Технички услови за изградњу породично-
стамбеног објекта, спратности П+0 на КП 3283/28 КО Сјеница 

 
Разматрали смо Ваш захтев за изградњу новог објеката спратности П+0 

на КП 3283/28 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 на 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.  
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 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. 

 

              С поштовањем                                                                                    

 Шеф Службе за планирање и 
изградњу мреже Крагујевац  

 

 

Александар Сенић, дипл. инж. 
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Cjenuqa

O4nyvyjyhr o 3axreBy Ha,qnexHor opraHa oR 08.01 .2021. roAHHe, nogHeror y HMe EIIBIAC lA

AHt/EA EAUl4h rs CjeHrqe, yr"fleurepcKa 66., ua ocHoBy L{flaHa 140. 3axoHa o eHeprerhllr/
(,,Cn. rnacHmK PC" 6p. 145114), 8 r 86 3axoua o nnaHilpaFby 14 il3rpa,qrum (,,Cn. rflacHvrK PC" 6p.
72109, 81/09, 64110, 24111 , 121112, 42113,50/13, 98/13, 132114 n 145114, uasajy ce

YCflOBl4 3A NPOJEKTOBATTE T NPilK'bYT{EI'bE

o6jerra: Crarrlr6enr o6jerar, 6pyro noBpurilHa o6jexra 175,41m2 y uecry CjeHrarla, yn. ller.urepcra
66., x.n 3283128 x.o.Cjeurqa.

OsrNr ycnoBhMa oneparop pucrpu6yrrrBHor cilcreMa eneKTprlLrHe eneprrje (y 4arueru reKGTy:

OIC) o.qpenyje Mecro npuKrbyqeFba, HaqilH N TexHhL{Ko-TexHoflorJKe ycnoBe npilKJbyqeFba, Mecro
r HaqilH MepeFba efleKTpilqHe enepruje, poK npilKrbyLrehba h rpoluKoBe np,4KrbyqeFba.

ylxeecrrrop npHKJr,yqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je OEC.

Ha ocHoay yBHAa y rgejno peueFbe 6p. lzlfiP 32l2Q2O.rog., xonrjy nflaHa 3a KaracrapcKy napqeny
n n3BoA r/3 Karacrpa BoAoBa, wspajy ce oByr ycrroBy{

Ycnosn xoje rpe6a Aa 3agoBoruu o6jexar Aa6w ce Morao il3rpaflurr,r npr4Krbyqar

Hanou Ha xojm ce nprKrbyvyje o6jexar: 0,4 kV

Maxcuruanua cHara. 11,04 kW HasilsF{a crpyja rflaBHr/x ocurypava. 16 A
<Daxrop cHare: rsHag 0,95

Onuc npocropa xojn je crpaHxa o6aeesxa ga o6ea6eAu 3a cueuraj nprKrr,yqKa o6jexra:
npeMa ugej Howr peuJer-by

Ycnoen 3aurrre ofl nHErpeKTHor HanoHa Ao,qupa, npeonrepeherua H npeHanoxa: TT ct/creM
3aurilre ca 3aurTrrHuru ypefiajev gr$epenqrjanue crpyje 3yEC, TeMerbHH y3eMrbr4Baq r Mepe
ulsje4HavaaaFba noreHqnjana u 3a[xl/Ty oA HanoHa KopaKa. 3au:rura o,q npeonrepeheua cy
rnaBHil ocurypaL{il Ha3ilBHe crpyje 16A.

Ycnoeu nocraBrbalba HHcranaqraje y o6jexry xoje je crpaHKa o6aeegHa ga o6es6eAu Asa
npuKrbyqKa:

3aurrurHe ypefiaje Ha paseo4Hoj ta1nw (PT) NHcranaquje o6jexra npunaro4hrt/ rnaBHI/M
ocrrypaL{NMa Ha MepHoM Mecry wusdectu y c}fiagy ca saxehilM TexHuL{Kt4M nponilcnMa.

Og opuaHa MepHor Mecra (OMM) Ro PT y o6jerry o6es6e4urr qerBopoxrnHr Bo,q MaKcilMaflHor
npeceKa 25 mmz ogroaapajyher rrna. y PT o6es6egmril npilKrbyqHe cre3arbKe 3a yBe3ilBaH,e

SaaHrx (L1, L2, L3) npoaogHllKa, 3alrrklrHor (PE) r HeyrpanHor (N) npoaoAHilKa.
Yxolrrxo crpaHKa xerr HenpeKr4Ho nanajarue caojnx ypelaja HeonxoAHo je Aa o6es6e,qut
anrepHaruBHo arperarcxo nanajat+,e vcrnx, ca o6aee3HoM yrpa,qFboM oAroBapajyhe 6nora4e og
npogopa HanoHa arperara y ECEE.
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2. Texsrqxu onHc npuKrbyqxa

Bpcra n pH KJr,yq K ai tAHAt/1BVlAy anHLA

Kapaxrep nphKrbyrrKa: rpajHra

Mecro npuKrbyqersa o6jexra: nocrolehu nn cry6-Nwtol

Mecro Be3uBarba nplrKrbyqKa Ha cucreM: nocro1ehra cry6 Mpexe HvlcKor HanoHa

Onuc npHKrbyqKa Ao MepHor Mecra: TC'10/0.4,,fieurepcKa 3' t4seoA Ht/lcKor HanoHa npeMa
'Meurah tzlsy', npoeogHlrK rvrna X00/0-A 3x70+56+2x1 6wv2

Ycnorcxu BoA Tilna X00/0-A 4xl6rvrrvr-

Heonxogua peKoHCTpyKqNja nocro.lehe upexe HNCKoT HanoHa ,

3a aehy rpaxeHy aHTaxoBaHy cHary HeonxogHo je nsp,atw HoBe rexHvlqKe ycnoBe

Onuc MepHor Mecra: Trncxvt opMaH t/MO1
Mepxra ypefiaj: ArpeKrHo 6pojrrrno. rpoSasno crarilLrKo arueSyrirql,r1CKo ANpeKrHo MepeFbe

eneKrpr4qe eHeprn1e ca voryhnoulhy garsrHCKor oq[4raBaFba il ABocMepHoM KoMyH14KaLll/JoM

Ynpaersavxn ypelaj: ilHrerpficaH y 6po.1uny

3aurrurxr ypelajn: TraBF{r! ocfirypaqil Ha3NBHe crpyje 16,4

3. Mecro Hcnopyxe eneKrpt4qHe eneprnje

Mecro hcnopyKe eneKrprlriHe eHeprL'tle MepHTt opMaH, il3a MepHor ypeila.1a

4. OcHoexH TexHr4rrKH noAaLlH o ACEE Ha Mecry nprxrbyqeHra

EnexrpoeueprercKa onpeMa ce AfiMeHsr/roHr/ue Ha MaKCNManHo .qosBorbeHy crpyjy rpo$asuor
KparKor cnoja 14,skA

Yxonrxo pa4 ypelaJa crpaHKe flpoy3por(y1e cMaFbeFbe KBarilrera efleKrptilqHe eHeprilJe ApyrilM
KoprlcH14l-ir/Ma, noA ycnoBoM Aa npeKopaqyJe eMilcr/oHe H14Boe AosBorbeue l-lpasrlL4Ma o paAy
gnupn6yT.4BHoT cr/creMa EI-IC Bracrnpnlytlv,la" A o o Seorpag. Moxe cTpaHKfi 4a o6ycraar
ilcnopyKy eneKrprlqHe eHeprrje cBe AoK ce He orKfloHe y3pollt/ cMerFbtl

5. HaxHaAa 3a nplrKJbyqeHre

O6pavyH HaKHaAe 3a npilKrbyqerue N3BpueH Je y cKraAy ca Merogonorrjou aa ogpelNBaFbe
rporxKoBa npilKrbyLreFba Ha cficreM 3a npeHoc v1 At4crpt/,6yqvt)y eneKrprltlHe eHeprfiJe (,,Cn. rnacnrx
PC', 6p 109/15), a y xojoj Je Aaro rqerarbHo oOpasroxeFbe Kp/rept4yua il HaLrilHa o4pelmearua
rpourKoBa npNKrbyqeFba o6lexara KynaL{a na !CEE
I-l poqeueua HaKHaIla 3a n pml(rbyLteFbe t43Hoct4

1 . Tpouroeil npilKrbyLiKa: 60654,30 PCI
2. .Eeo rpourKoBa cilcreMa Hacrarrtx s6or nprxruyqeFba o6jexra: 8060 0 PC!

Yrcynno (6ea o6pavyHaror l-1[B):

6. Pox sa h3rpaAlby npr4KJr,yqKa

68714,3 PCA

[lnanNpauN poK 3a h3rpaAFby npilKrbyqKa Je 15 gana no r3Milperuy Smnarcrjcxrx v ApynAx
o6aeesa /3 yroBopa o ur3rpagtsil nprKrbyqKa Ha !CEE 3aKrbyqeHor ursuely crpaHKe fi ilMaoqa
jaoHor oerauheFba ,El-lC lmcrpraOyqrja" 4.o.o 6eorpag Yroeopou o ilsrpagFbu npNKrbyqKa ce
npeqh3Ho 4eQr,rHuure poK 3a il3rpaAFby npHKrbyLrKa.

7. 3axree 3a npuKrbyqeH,e

3axrea sa npfiKrbyqeFbe ynyhyje HagnexHr4 opraH y ilMe crpaHKe [1o saxreey HaAnexHor opraHa
EI-1C !i,rcrpra6yqNla'A o o 6eorpag H3AaJe ogo6perue KoJe le fi3Bpr.nHo gaHoM,qoHoLrleFba, a Kole

caApxr/ KoHaqHil o6paryn rpor.xKoBa npNKrbyqeba.

Pox npNxruyLrel-ba je 15 AaHa oA AaHa noAHourelba 3axreBa HaAaexHor opraHa aKo cy ilcnyFbeHr
ycnoBH ge$r ui,rcaHvr oBt/M Aor(yMeHroM

*r"r*patop gl,rcrpu{iyrylxr!{}r f tl(T*t}l;l ,.L11{.&xlrpr*,vl;l'lje"4.*.r;

1 I 01Li I.ir (.rrl,.rir1 il r I ii, lrr iui
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8. Eo,qarxu ycnoBu 3a npilKrbyqeH,e o6jexra na,[CEE

['logHouerue 3axreBa 3a 3aKrbyqilBaFbe yroBopa o rasrpa4ruil nprKrbyqra Ha flCEE raarvrefiy crpaHKe
n [Maor-la jaaHor oanauheFba ,,EllC firacrprrr6yrlnja" g.o.o. Seorpag je najracHvije 10 EaHa oA
r3AaBaFba rpafiearHcKe,qo3Bofl e.

Y cnyvajy oncrynarua rpor.rJKoBa y o4Hocy Ha yroaopeHy BpepHocr HeonxogHo je saxruyqrBaFbe
AHexca yroBopa tzt3 nperxorqHor craBa.

['lpmxruyveue objexra ua ICEE ce Bpr.xr/ HaKoH r/3MrpeFba Srarlancrajcxrrx o6aeeea geSrurcaxrx
Yroeopowt o kts.qpa,qFbLr npilKrbyqKa/Auexcorvr yroBopa o ta3rparqFbI npIKrbyqKa, saBpuerKa
n3rpaAFbe nprKlbyqKa il AocraBrbaba KoMnflerHe,qoKyMeHraqnje norpe6ue 3a npilKrbyqeFbe.

,[oxyuenraqrja norpe6Ha ea nprKJbyqeFbe o6jexra:

florapga osnauJheHor rsaoflava pafloBa ga efleKTpr4lrHa ilHcranatryla o6jexra ncnyrtaBa
TexHuL{Ke il Apyre nponIcaHe ycr]oBe ca rsseurajenlt (crpyvnn nanas) osnauheHe
opraHh3aLlrje o ucnpaBHocrLt uncranaqrje;

9. Oer Ycnoen waajy BaxHocr 12 rueceqra yKonNKo ce y roM nepiloAy ne rrrcxo4yjy noxaqnjcrN
ycnoBil. Y cynpornoM, Baxe cBe BpeMe BaxeFba noxaqrzrjcxrx ycfloBa, oAHocHo ,qo ucreKa
Baxe H,a rpafiearrtrcKe,qo3Bone.

10 Oeu Ycnoer o6aeeeyjy ,,EnC flwctpu6yquja" A.o.o. Eeorpag, Orpaxax
Enexrpogrcrpu6yquja 9avax caMo yxonlrKo y qenocrlr, y HcroBerxoj r,r r4eurnuxoj
ca4pxuHH qtaHe cacraBHr Eeo noxallnjcxrx ycnoBa.

11. 3Ha.{erse nojeguHrx H3pa3a

Mecro npnKruyqetsa o6jexra Ha gvtcrpulyrnanw cilcreM eneKTpr/r{He eHeprraje je Mecro
pasrpaHilqeFba oAroBopHoclr HaA o6jexrNua usuely OEC L4 Kop,4cHr4Ka ctrcreMa.
EnerrpoeneprercKt4 o6jexrm Ao Mecra npuKrbyqeH,a cy BflacHuutrBo OEC, a o6jeKril xojra ce
Hana3e h3a Mecra nprKlbyqeFba cy BnacHklr.lTBo KopNcHHKa crcreMa. Ha ruecry npilKlbyqeFba ce
oOasrba rcnopyKa eneKrpr/LtHe enepruje.

Mepxo Mecro je ravxa y rojoj ce noeesyje onpeMa 3a MepeFbe ilcnopyqeHe efleKTpt4LtHe exeprraje.

flpuxruyvax je cryn BoEoBa, onpeMe ra ypelaja xojrarvra ce ilHcraflaqraja objerra rpajruer Kynqa
Susrvxr noaesyje ca 4ncrpra6yrt4BHr4M crrcreMoM eneKTpuqHe eneprraje, oiq Mecra pa3rpaHrqeFba
oAroBopHocril 3a npepary exeprujy go najbnmxe raqKe Ha chcreMy y xojoj je npraxruyl{eue
TexHLrL{K!4, eHeprercKt/ il npaBHo ruoryhe, yrruyvyjyhm m MepHn ypefiaj

t-tP/lflo3t4:

.[ocraailrh :

1. Cnyx6ur 3a eHeprerilKy;
2.l1ncapanqu.

($"-'"^/$ 'a\
o\ -*L$ 
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p turtl$r .j
Q uum,$

*n*pu:-*g: gnrrpxSy"r*r*r-r(){" (i.r{ref.lfi,,fi["X{ ffa+rrpmSyrlieja" 6.*"r:.
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JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “VRELA ” SJENICA 

UL. MILORADA JOVANOVIĆA BB 

PIB: 100946072 

MAT.BR.  07175213 

TEL:020/744-929 

 

ZAVODNI BROJ: 43/2021 

DANA: 13.01.2021. 

                                                                                               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 zahteva Odeljenja za urbanizam , 
imovinsko-pravne odnose  I zaštitu životne sredine  Opštine Sjenica, broj predmeta ROP-SJE-38772-
LOC-1-HPAP-2/2021 OD 05.01.2021. 

U vezi sa podnosiocem zahteva: 

Ime I prezime: Elvis i Anida Dacić 

Matični broj: 1805991784510 - Elvis 

Mesto I adresa stanovanja: Pešterska bb, Sjenica 

Kontakt telefon: / 

Kojim se traže uslovi za projektovanje I priključenje na sisteme  vodosnabdevanja  I 
odvođenja otpadnih voda za: 

-Stambeni objekat: prizemlje (P+0) 

-Broj katastarske parcele : 3283/28 

- Katastarska opština: Sjenica 

- Klasifikaciona oznaka  : 111011 

-ukupno bruto površine nadzemno  iznosi: 175,41  m²  

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  koja 
se nalazi u trotoaru pristupnog puta koji vodi do ulice Pešterska, do parcele na kojoj je 
planirana izgradnja predmetnog objekta, a u svemu prema prilogu iz grafičkog dela 
dokumentacije 

- 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, vlasnici objekta prave 
ugovor sa JKP Vrela Sjenica I nakon toga stiču status korisnika usluga. 

-Profil vodovodnog priključka: max Ø110 

-Radni pritisak u mreži iznosi oko 3.0  bara. Ukoliko radni pritisak  u mreži  prema 
hidrauličkom proračunu ne može da podmiri  potrebe objekta, obavezno projektovati 
postrojenje za povećanje pritiska. 

-Instalacije fekalne kanalizacione mreže za upotrebljene vode iz objekta preko revizionog 
graničnog šahta  usmeriti na priključenje na  sabirni kolektor promera Ø200 koji je 
pozicioniran na raskrsnici pristupnog puta do parcele i pristupnog puta koji vodi do ulice 
Pešterska, a u svemu prema grafičkom prilogu. 

-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. Orijentaciona vrednost 
naknade za priključenje objekta na vodovodnu I kanalizacionu mrežu iznosi: 

• Priključak na vod.mrežu profila 3/4´                                                              17.526,00 
• Priključak na fek.kan.mrežu (30% od cene vod.priključka)                          5.257,80  

                                                Ukupno bez PDV-a                                                           22.783,80 

                                               Ukupno sa PDV-om                                                          27.340,56 din. 

 a na osnovu odluke o cenama komunalnih usluga  JKP Vrela Sjenica od  01.01.2015. god. 

Ukoliko dođe do promene odluke o cenama pružanja komunalnih usluga, naknadu za 
priključenje na vodovodnu I kanalizacionu mrežu  investitor je dužan da uplati po važećoj  
odluci o cenama. 

-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 izvršiti priključenje objekta na vodovodnu I 
kanalizacionu mrežu. 

Nakon pribavljanja građevinske dozvole investitor je u obavezi da istu dostavi ovom 
preduzeću I podnese zahtev  za  izdavanje zvaničnog rešenja o priključenju  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 ,                                                                                                         Rukovodilac odeljenja: 

13.01.2021.                                                                                                     __________________ 

                                                                                                                           Adnan Gurdaš dipl.ecc 
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