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Ç[̂ Ü ]\[RÔZ]T]ZR̂[T�]W[Õ R

ÎÎÎr�ÏÐÑrÖÑ×ØÐÏÖÏrÎÎÎ
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Београд, Таковска 2                                                                   

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 

Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 364302/3-2021  
ДАТУМ:  20.08.2021. 

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71                                                                                

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

Служба за планирање и изградњу мреже  
Одељење за оперативну подршку Крагујевац 

КРАЉА ПЕТРА I 28, КРАГУЈЕВАЦ 

ТЕЛ: 034/336-918; 034/333-455; ФАКС:034/335-511 
 

 

         
 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Технички услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу  
објекта на К.П. број 1855, К.О. Аранђеловац у Аранђеловцу 

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената који 
је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2010 од 11.05.2010. године, измене и допуне у 
„Службеном гласнику РС“, бр.69/2010 од 26.09.2010. године, „Телеком Србија“ а.д. доставља 
за одређене врсте планских докумената потребне податке о планираном просторном развоју, 
постојећим објектима, подручјима, капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио 
коридорима, као и опште услове за грађење ради њихове заштите, и то за израду: 
Урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП 1855 КО Аранђеловац у Аранђеловцу. 

На основу Вашег захтева за достављање података и услова за прикључење на 
инфраструктуру које треба уважити приликом  израде Урбанистичког пројекта за изградњу 
објекта на КП 1855 КО Аранђеловац у Аранђеловцу, утврђено је да на предметној парцели  
има телекомуникационе инсталације, тако да се технички услови за израду УП издају под 
следећим условима: 

 

  
ЗАШТИТА КАБЛОВА КОЈИ СЕ НЕ ИЗМЕШТАЈУ: 

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 
кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом Предузећа 
за телекомуникације „Телекома Србија” а.д. 

1. Служба за мрежне операције Крагујевац - каблови, контакт особа Милан 
Милошевић, тел: 034/365-350,  

2. Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за изградњу мреже, 

контакт особа Горан Момчиловић, тел: 034/332-240,  

ПЕРО ДУБОЧАНИН, 

Кондина бр.9, 11000 Београд 
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3. Служба за мрежне операције Крагујевац - уређаји, контакт особа Наташа Вујаклија, 

тел: 034/301-150. 

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 дефинисaних 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 и оптичких карактеристика 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, извођач радова је дужан да Предузећу за 
телекомуникације „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 две године од дана издавања. По истеку рока важности 
обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова. 
 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 каблова у сарадњи са надлежном Службом Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија”.  Такво техничко решење, мора бити саставни део 
пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта уколико се објекат реализује 
по члану 145, а свакако део пројекта за извођење радова за наведени објекат.  
Извод из пројекта 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 измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност Телеком-а. 

10. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката и 
каблова, изводе се о трошку инвеститора. 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. 
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13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова водити 
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе 
квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком 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 објеката и каблова угрожених изградњом, на које је 
Предузеће за телекомуникације „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 15 (петнаест) 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 Предузећу за телекомуникације  „Телеком 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. Предузеће за телекомуникације „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 за телекомуникације  „Телеком Србија” а.д. да су радови на 
изградњи овог објекта завршени. 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 извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за 
контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и 
потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању 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 основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за 
телекомуникације "Телеком Србија" а.д, како би у складу са законом могло да се спроводи 
њихово редовно одржавање. 

            

У оквиру израде Урбанистичког пројекта, требало би предвидети изградњу 
телекомуникационе канализационе инфраструктуре на катастарској парцели бр.1855, КО 
Аранђеловац у Аранђеловцу, што подразумева изградњу односно (цев - оријентационо 
уцртана) постављање PE-PVC цеви, које ће омогућити неометан  приступ и прикључење на 
телекомуникациону инфраструктуру будућег објекта. 

Као имаоци јавних овлашћења, посебно напомињемо да су сви инвеститори дужни да 
се придржавају Закона о електронским комуникацијама Члан 43. као и Упутства Републичке 
агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) о реализацији техничких и других захтева при 
изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и 
пословним објектима Члан 14 и омогуће равноправне услове за пословање свих 
телекомуникационих оператера. 

Инвеститори који планирају изградњу породичног стамбеног објекта на предметној 
локацији, су у обавези да се накнадно посебним захтевом обрате Телекому Србије за услове 
за изградњу и прикључење објекта на телекомуникациону мрежу Телекома Србије преко 
надлежног органа (општина).  

          Прикључење планираног објекта на ТК мрежу биће извршено на основу поднетог 
захтева за прикључење подношењем захтева надлежном органу кроз ЦЕОП од стране 
власника објекта Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 
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          Важност ових техничких услова је две године од дана издавања и односе се на израду 
Урбанистичког пројекта и у друге сврхе се не могу користити. 
 

 С поштовањем, 
 

 

 

Шеф службе за планирање и изградњу 
мреже Крагујевац  

 

                                                                                  Александар Сенић, дипл. инж. 

 

 

Прилог: КТП са границом обухвата са ТК инсталацијама 

Srboljub 

Ćurčić 

20001655
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01-7777/1 од 19.08.2021.

Објекат : СТАМБЕНИ
категорија * класификациони број * бруто површина(м2) ///
Инвеститор: Дубочанин Перо
Улица: Кондина бр. 9, Београд
Локација:
К.П. површина(м2): ///

29. 9. 2021

на основу Закона о планирању и изградњи ( "Службени гласник РС" бр. 72/09 и 24/11 ) и Одлуке о 
водоводу и канализацији ("Службени гласник општине Аранђеловац" бр. 27/2011 ) достављамо Вам :

1.  На достављеним подлогама налазе се  уцртане постојеће линије са назначеним пречницима и 
врстом материјала. Позиције свих инсталација су релативне а прецизније утврђивање се може 
обавити на терену позивањем службе-Водовода и канализације ЈКП ''Букуља'' .  
2.  При пројектовању и  извођењу радова водити рачуна о међусобном растојању на местима укрштања и 
паралелном вођењу трасе. Растојања треба да буду према техничким нормативима. На местима 
укрштања траса ископ вршити ручно.

У вези вашег захтевa бр :

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ
УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Аранђеловац

3.  Радни притисак у мрежи на свим деоницама је различит и креће се до 10 бара.

1855

8.  Посебни услови:

За све додатне информације обратити се Техничкој служби на тел. 711-300, локал 128.
Аранђеловац 29.09.2021

Рок важности овог Решења је две године, до: за сектор ПиР :

Аранђеловац 29.09.2021

Примио Обрадио/ла: Директор

мп.

 - ВОДОВОД :

4.  Дубине укопавања цевовода су различите и крећу се до 1.3м.

7. Обраћа се пажња подносиоцу захтева да постоји могућност наилажења на инсталације цевовода и 
одвода кишне и фекалне канализације која је постављена од стране трећих лица ван знања и контроле 
ЈКП ''Букуља''. Цевоводи који нису у систему контроле и одржавања ЈКП ''Букуља'', ово предузеће не 
одговара.

PE Ø 225, АС Ø 225,  АС Ø 50

6.  Постојећа фекална канализација заснована је на пречницима до Ø 500 најчешће од материјала 
керамика и PVC.

5.  Инвеститор је у обавези да обавести писаним путем ЈКП ''Букуља'' о почетку радова 10 дана пре 
радова ради обележавања инсталација. Уколико приликом извођења радова дође до оштећења цевовода  
ИНВЕСТИТОР ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРИЈАВИ ОШТЕЋЕЊЕ И ДА СНОСИ ТРОШКОВЕ САНАЦИЈЕ.

 - КАНАЛИЗАЦИЈА : PVC Ø 200, кишна PVC Ø 500

3.  Радни притисак у мрежи на свим деоницама је различит и креће се до 10 бара.

/// - ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА :

30. 9. 2023 Aleksandar 

Gavrilović 

984181166-0

9059587218
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Gavrilović 
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9059587218
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