
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

    ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за инспекцијске грађевинско-

комуналне, послове, урбанизам и обједињене 

процедуре 

    Број: ROP-ZRA-32935-LOCH-2/2021 

Заводни број: 353- 1854/2021  

Датум 6.12.2021.год. 

Ж и т о р а ђ а 

 
Oпштинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање,урбанизам и обједињену процедуру 

,грађевинско комуналне,инспекцијске послове и послове заштите животне средине,Одсек за просторно 

планирање ,урбанизам и обједињену процедуру решавајући по усаглашеном  захтеву инвеститора  

Министарства трговине ,туризма и телекомуникација Србија,Немањина 22-26,Београд ,ПИБ 108508206,МБ 

17855131,преко пуномоћника „SKY TECHNOLOGIES“ друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе и услуга 

,Београд(Земун),Јоза Лауренчића 5,МБ 17539680 ,ПИБ 103290147 за издавање локацијских услова, на основу 

члана 8ђ и члана 53а - 57 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019 и 9/2020), чл.8.Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019) и Просторног плана општине Житорађа 

(„Сл.лист града Ниша“ бр.75/2012)  издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградњу телекомуникационе оптичке мреже припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у 

руралним областима у белим зонама ,кластер Житорађа Г на катастарским парцелама број: 

 КП Дебели Луг:215,104,105,106;  
КП Студенац :1510,1916,1591,1595/2,1595/3,1594,1920,1616,1924,1760/1,1511,1592  
 
Инвеститор: Министарствп тргпвине ,туризма и телекпмуникација Србија, Немаоина 22-26,Бепград 
Ппднпсилац захтева: „SKY TECHNOLOGIES“ друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу за прпмет рпбе и услуга ,Бепград(Земун),Јпза 

Лауренчића 
 

ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ 
 

Катастарске парцеле: КП Дебели Луг:215,104,105,106;  
КП Студенац :1510,1916,1591,1595/2,1595/3,1594,1920,1616,1924,1760/1,1511,1592  
 
 
Целина –зона  у којој се налази објекат: КП Дебели Луг ,КП Студенац 
 
ПЛАНИРАНА НАМЕНА 

 

Плански основ: Просторни  план општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“ бр.75/2012)   

Планирана намена парцеле:Путна инфраструктура са осталом комуналном инфраструктуром 

Планирана намена објекта:Постављање ТК инсталација 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

Услови уређења мреже и објеката комуналне инфраструктуре 

 

Општи услови грађења инфраструктурних мрежа 

Услови за изградњу инфраструктурних мрежа односе се на изградњу :водоводне и канализационе 

мреже,електроенергетске мреже,ТТмреже,гасоводне и топловодне мреже и регулацију водотока 

 

Постављање нових инфраструктурних мрежа у оквиру нових траса треба да буде координирано у складу са 

условима Просторног плана постављање нових инфраструктурних мрежа у оквиру постојећих саобраћајних 

профила треба да буде координирано са постојећом изграђеном мрежом зависно од конкретних 

услова.Реконструкција инфраструктурних мрежа треба да буде координирана тако да се новим рсшењима 

обезбеди бољи и функционалнији распоред мреже. 

Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 

саобраћајне и друге инфраструктуре  

Саобраћајне површине 

Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине: 

- државни путеви првог реда  – аутопутеви  ............................................................... 40m 

- остали државни путеви првог реда  ..........................................................................  20m 

- државни путеви другог реда  ...................................................................................... 10m 

- општински путеви ( ван граница грађевинског пиодручја насеља) .......................... 5m 

У заштитном појасу поред јавног пута забрањена је изградња грађевинских или других објеката, отварање 

рудника, каменолома и депонија отпада и смећа као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим 

изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, постројења, уређаја и инсталација који служе 

потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 

У заштитном појасу  може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка 

пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., 

по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке 

услове.  

 

Телекомуникација:  
Примена принципа да величина претплатничке петље буде пд 0,5 дп 1,0 км у прпстприма са већим густинама станпваоа 
и дп 2,0 км у сепским срединама, и мпгућнпст надпградое мултисервисних приступних чвпрпва (МСАН) пдређеним 
мпдулским елементима не пмпгућује да се утврде лпкације истих без кпнкретнијих прпрачуна густине телефпнских 
претплатника на ппјединим ппдручјима. Кап нпрматив за прпрачун пптребнпг брпја телефпнских претплатника у 
нареднпм перипду кпристити : два телефпнска прикључка пп стамбенпј јединици и телефпнски прикључак на 15-50 м2 
ппслпвнпг прпстпра. Истурене кпмутаципне степене (MSAN) кпји се извпде кап "outdoor" прмани ппстављати на бетпнске 
темеље пдгпварајућих димензија (сагласнп типу кабинета).У пквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизипнп 
пкнп димензија 80 х 80 х 90 цмзбпг лакшег прихвата и каблпва и оихпвпг увпђеоа у "outdoor" кабинет. У кабинет се 
смешта кпмутаципна ппрема, систем пренпса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричнпм 
енергијпм са насељске мреже 0,4 kV. 
Кпмплекс MSAN-a пградити транспарентнпм пградпм (бетпнска спкла висине 0,5 м и металана пграда висине 1,2 м.) 
Пплагаое телекпмуникаципних каблпва вршити пп правилу у сапбраћајним ппвршинама . 
Инвеститпр је у пбавези да пбезбеди услпве и сагласнпст власника земљишта за службенпст прплаза (тј. пплагаое) 
каблпва. 
За пплагаое пптичких каблпва у рпв пплагати пплиетиленске цеви пречника 40 мм, кпји ће ппслужити кап заштита или 
резерва за касније "удуваваое" пптичкпг кабла. 
 
Спбзирпм на пренпсне медијуме и архитектуру приступне мреже реализпвати кап: 
1.приступна мрежа са бакарним каблпвима,кпд кпје се за везу пд кпнцентрације дп претплатника кпристе бакарни ДСЛ-
каблпви 
2.Пптичка приступна мрежа 
3.Бежична приступна мрежа-ппдразумева кпришћеое ЦДМА технплпгију  
За пплагаое бакарних и пптичких каблпва у приступнпј мрежи ,укпликп је мпгуће вршити пплагаое каблпва и цеви у 
тзв.мини/микрп рпвпве у путнпм земљишту,тј.према услпвима садржаним у Упутству ЗЈПТТ(ПТТ Весник бр.7-8/2003 и 13-
14/2003)  



  

Пплагаое нпвих каблпва и приступне мреже  и пптичких каблпва кап делпва трансппртне мреже дпзвпљава се пп 
трасама ппстпјећих каблпва.Какп пви пбјекти спадају у пбјекте за кпје се не издаје грађевинска дпзвпла,тп се исти мпгу 
градити на пснпву Идејнпг прпјекта и решене импвине,уз услпв пбезбеђеоа свих пптрбних техничких услпва 
усаглашенпсти са другим пбјектима и мрежама 

 
1.ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 

Категорија објекта: Г 

Класификациона ознака: 222431-локални телекомуникациони водови 100% 

 Намена објекта:Изградња телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припрема следеће 

генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама , кластер Житорађа А , 

Студенац 
 

-Дужина трасе за ископ рова :    1698м 

-Димензије рова : 0,4x0,8x и 0,4x1,2м. 

-Пречник цеви :PE Ø50mm ; PVCØ110mm;FeZnØ110mm 

-Укупна дужина каблова:TOSM03(8x6)xIIx0,4x3,5CMAN-1860m  

Предрачунска вредност 2. 001.300,00RSD 
 

 
  2.УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ,САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Пројектно техничку документацију израдити у складу са: 

-техничким услпвима издатим пд стране Електрпдистрибуција Прпкупље бр.20700-8С.1.1.0-Д.10.20-246257-пд 
15.10.2021гпдине 
-техничкимуслпвима Телекпм Србија ,служба за планираое и изградоу мреже Ниш.бр.Д211-525683/3-2021 пд 
19.11.2021гпдине 
-впдним услпвима издатим пд стране ЈВП“Србијавпде“ бр.услпва 9346/1пд 14.10.2021гпд 
- техничким услпвима издатим пд стране ЈП“Путеви Србије“ ,инт.бр.ЉНП432 пд 29.11.2021гпд. 

 
         3.ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

-Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте 

-Пројектно техничку документацију израдити у складу са овим локацијским условима и правилима струке 

- Пројектно техничку документацију урадити у складу са Правилником о садржини ,начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта. 

 

Услови прибављени за потребе израде локацијских услова: 

 

За потребе пројектовања и прикључења по службеној дужности прибављени су следећи услови и 

документација. 

 
0. Копија плана парцеле издата од стране РГЗ Службе за катастр непокретности Житорђа,бр.952-04-039-24240/2021 од 

16.11.2021год. 
1. Извод из катастра водова издат од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Краљево бр.956-306-22148/2021 

од.30.9.2021год.  

        2.Технички услови издати од стране Електродистрибуција Прокупље 20700-8С.1.1.0-Д.10.20-246257-пд 
15.10.2021гпдине 
        3.Технички услови Телекома Србија ,служба за планирање и изградњу мреже Ниш.бр. Д211-525683/3-
2021 пд 19.11.2021гпдине 
         4.Впдни  услпви издати пд стране ЈВП“Србијавпде“ бр.услпва 9346/1пд 14.10.2021гпд 
5.технички услпви издати пд стране ЈП“Путеви Србије“ ,инт.бр.ЉНП432 пд 29.11.2021гпд. 

Уз захтев за издавање локацијских услова странка је приложила: 



  

- Идејнп Решеое бр. ИДР-ППН-Житпрађа-А –Студенац /2021-0, урађенп пд стране „SKY TECHNOLOGIES“ 
друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу за прпмет рпбе и услуга ,Бепград(Земун),Јпза Лауренчића бр.5 , главни 
прпјектант Александар Бабић дие,бр.лиценце 353104003 

-Пптврду п пслпбађаоу пд плаћаоа такси и накнада 
-Пунпмпћје пд Министарства тргпвине ,туризма и телекпмуникација садржаним у решеоу бр.404-02-106/2021-13/2 пд 
31.5.2021гпд. 
-Пвлашћеое Дарку Кпрда  да у име „SKY TECHNOLOGIES“ Београд(Земун),Јоза Лауренчића бр.5,кога заступа Слободан 

Лежаја директор,за прибављање дозвола преко и ван обједињене процедуре. 

 

 

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе за изградњу 
издату  у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 
 
-Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима 

садржаним у локацијским условима. 

 

-Решење о одобрењу за извођење радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и 

који је доставио потребну техничку документацију ,доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у 

складу са прописима којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре. 

Такса: На основу чл.18 Закона о републичким административним таксама („Сл гл Р .Србије,бр.144/2020 

,62/2021)и Одлуке о општинским административним таксама бр.434-671/16-01 („Сл.лист.града Нишабр.30/16) 
пслпбађају се плаћаоа такси. 
 

Правна поука: 

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр Већу ппштинеЖитпрађа, пригпвпр се ппднпси путем 
система централне евиденције пбједиоене прпцедуре (ЦЕПП) пднпснп прекп ппртала 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва,таксиранп 
са 150 динара  ппштинске административне таксе. 

 
 
 

                                                                                           Руководилац Одељења 
                                                                                                       Самостални саветник 

                                                                                                   Снежана Петровић дипл.инж.грађ. 


