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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву
 Електродистрибуције Србије ДОО из Београда, Огранак Лозница, за изградњу МБТС
 (монтажно бетонска или зидана ТС), 2х630 ''Лагатор Л7'' на к.п. 3488 КО Лозница са
прикључним кабловским водом 10 kV на к.п. 3864, 3845/3, 3845/1 и 3848 КО Лозница, на основу
чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС,
24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,
4/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени  гласник РС'', број 115/20), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19)
и Плана детаљне регулације зоне III ''Лагатор'' (''Службени лист општине Лозница'', број 4/20), издаје

 

 

                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарске парцеле број 3864, 3845/3, 3845/1 и 3848 КО Лозница, за изградњу МБТС
(монтажно бетонска или зидана ТС), 2х630 ''Лагатор Л7'' са прикључним кабловским
водом 10 kV, категорија објекта Г, класификациони број 222420 и 222410.        

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу МБТС  (монтажно
бетонска или зидана ТС), 2 х 630 ''Лагатор Л7'' на к.п. 3488 КО Лозница са прикључним
кабловским водом 10 kV на к.п. 3864, 3845/3, 3845/1 и 3848 КО Лозница, урађен од стране
'' ЕХГ-ТЕХНИКА''  Лозница, под бројем 29/2022 из јула 2022. године.



 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

  

Очекује се значајан пораст потрошње електричне енергије с обзиром да ће се иста ангажовати з
напајање наведених садржаја (читави блокови или делови блока за која је планирано становањ
ниске густине и вишепородично становање високе густине), што је могуће обезбедит
изградњом нових ТС 10/0,4kV, тип МБТС, снаге 1х630, 2х630, 1х1000 и 2х1000кVA, као 
напојних кабловских водова 10кV.

У близини планског обухвата постоји двоструки надземни вод 35kV на челично-решеткасти
стубовима који није у функцији и предвиђен је за демонтажу.

Поред Улице Војводе Путника на удаљености 5m од коловоза, уграђена је кабловск
канализација са 12 PVC цеви f100 mm, дужине cca 550m и један кабловски вод 35kV дужине 70
m за правац ТС 35/10 kV "Лозница 3".

Планом се предвиђа изградња још једног кабловског вода 35kV за правац ТС 110/35kV
"Лешница" делом у постојећу кабловску канализацију, а делом у нову кабловску канализациј
поред Улице Марка Радуловића до новог затезног стуба у Ул. Милана Топлице у дужини о
900m. Кабловску мрежу градити кабловима типа XHE 49-A 3х(1х150)mm2, 35kV. 

 

На простору планског обухвата постоје два надземна вода 10kV на челично-решеткастим 
дрвеним стубовима за насеља Брезјак и Козјак који су предвиђени за демонтажу и прикључењ
на будућу ТС 110/x kV која је изван планског обухвата. До изградње ТС 110/x kV могуће ј
каблирање ових водова у кабловској канализацији на начин приказан графичким прилогом.

Нову кабловску мрежу 10kV планирати у кабловској канализацији у оквиру регулациј
планираних и постојећих улица на начин приказан графичким прилогом. Мрежу планирати ка
прстенасту са могућношћу преспајања са три гране, тако да је обезбеђена већа поузданост 
напајању и омогућена фазна изградња зависно од степена приоритета. Кабловска мрежа 10kV
повезује планиране трафостанице у обухвату плана на будућу ТС 110/x kV са могућношћ
двостраног напајања из постојеће ТС 35/10kV "Лозница 1". Кабловску мрежу 10kV градит
кабловима типа XHE 49-A одговарајућег попречног пресека. 

Старим планом детаљне регулације предвиђена је изградња пет нових ТС 10/0,4 kV  "L1, L2, L4
L5, L6" и једне ТС 10/0,4 kV "L7" за потребе напајања Топлане. 

 

Биланс потребне снаге по трафо подручјима према старом плану је следећи:

- Трафоподручје ТС-L1 (1х630 kVA),                   зоне 1 и 4.1                              Pjm=455,3kW

- Трафоподручје ТС-L2 (2х630 kVA),                   зона 2                                                
Pjm=805,95kW

- Трафоподручје ТС "Ватрогасни дом" (400 kVA), зона 3                                    Pjm=328,2kW

- Трафоподручје ТС-L4 (2х630 kVA),                   зона 4.2                                   Pjm=997,2kW

- Трафоподручје ТС-L5 (2х630 kVA),                   зоне 5, 6.1, 6.2, 6.3     Pjm=1252,2kW



- Трафоподручје ТС-L6 (2х630 kVA),                   зоне 7, 8, 9                                Pjm=553,3kW

- Трафоподручје ТС-L7 "Топлана" (1х630 kVA),                                               
                Pjm=352,2kW

                                                                                                                      ______________

                                                                       УКУПНО:                       
                                                                     Pjm=4104,85kW

 

Прогнозу потрошње ел. енергије вршимо на основу Техничке препоруке бр. 14б пословн
заједнице Електродистрибуције Србије.

 

Максимално годишње једновремено оптерећење (Pm) на ниво електроенергетског објекта (Т
10/0.4 kV и нисконапонски водови) за одређени тип насеља и за просечне услове рада 
електродистрибутивној мрежи одређује се према следећем обрасцу:

 

где су за изабрани тип насеља бр.3 "колективна стамбена насеља са централним грејањем 
великом густином становања" параметри:

 

n – број домаћинстава

t – година активирања ТС

 

 

 

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 1 добијам
из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=530, t=2019                        

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 4.
добијамо из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=200, t=2019                        



Узевши у обзир да оптерећење енергетског трансформатора у години активирања треба д
износи најмање 80% назначене снаге, потребан број трафостаница је:

 

Np=Sm / 2x1000 = Pm / 0,95 x 2x1000 =(1099,6+466,4) / 0,95 x 2x1000 = 0,82

 

Nu=1   усвојен број трафостаница снаге 2х1000кVA

Како је старим Планом детаљне регулације предвиђена изградња 1 ТС-L1 снаге 1x630kVA з
напајање n=189 стамбене јединице у зонама 1 и 4.1, и како је у међувремену изграђено око n=10
стамбених јединица и бензинска станица, то је за напајање n=730 стамбених јединица 
наведеним целинама потребно изградити још једну ТС-L1-1, снаге 2х1000kVA.

 

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 2 добијам
из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=125, t=2019                        

Како је старим Планом детаљне регулације предвиђена изградња 1 ТС-L2, снаге 2x630kVA з
напајање комерцијалних садржаја снаге 800kW у зони 2, то за напајање додатних n=12
стамбених јединица у наведеној целини није потребна изградња додатних ТС.

 

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 4.
добијамо из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=185, t=2019                        

Узевши у обзир да оптерећење енергетског трансформатора у години активирања треба д
износи најмање 80% назначене снаге, потребан број трафостаница је:

 

Np=Sm / 630 = Pm / 0,95 x 630 = 435,5 / 0,95 x 630 = 0,73

 

Nu=1   усвојен број трафостаница снаге 1х630кVA

Како је старим Планом детаљне регулације предвиђена изградња 1 ТС-L4 снаге 2x630kVA з
напајање n=464 стамбене јединице у зони 4.2, и како је у међувремену изграђено око n=30
стамбених јединица, то је за напајање n=185 стамбених јединица у наведеним целинам
потребно изградити још једну ТС-L4-1, снаге 1х630kVA.



 

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 5 добијам
из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=295, t=2019                        

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 6.
добијамо из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=235, t=2019                        

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 6.
добијамо из датог израза, уврстивши параметре:

n=225, t=2019                        

 

Узевши у обзир да оптерећење енергетског трансформатора у години активирања треба д
износи најмање 80% назначене снаге, потребан број трафостаница је:

 

Np=Sm / 2х630 = Pm / 0,95 x 2х630 =(656,6+537,5+517,4) / 0,95 x 2х630 = 1,43

Nu=1   усвојен број трафостаница снаге 2х630кVA, уз коришћење слободног капацитет
1х630kVA у ТС Лагатор 5.

Како је старим Планом детаљне регулације предвиђена изградња 1 ТС-L5 снаге 2x630kVA з
напајање n=600 стамбених јединица у зонама 5, 6.1, 6.2 и 6.3, и како је у међувремену изграђен
око n=250 стамбених јединица и намена целине 6.3 породично ексклузивно становање ј
промењена у парковску површину, то је за напајање n=755 стамбених јединица у наведени
целинама потребно изградити још једну ТС-L5-1, снаге 2х630kVA, уз коришћење слободно
капацитета 1х630kVA у ТС Лагатор 5.

 

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 7 добијам
из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=100, t=2019                        

Како је старим Планом детаљне регулације предвиђена изградња 1 ТС-L6, снаге 2x630kVA з
напајање n=112 стамбених јединица у зони 7, и како је у међувремену изграђено око n=9
стамбених јединица, као и за напајање конфесијалне делатности, обданишта и школа укупн



снаге око 240kW у зонама 8 и 9, то за напајање додатних n=100 стамбених јединица у наведено
целини није потребна изградња додатних ТС.

 

Потребну једновремену снагу за новопланиране објекте у оквиру зоне становања бр. 9 добијам
из датог израза, уврстивши параметре:

 

n=1510, t=2019                      

Узевши у обзир да оптерећење енергетског трансформатора у години активирања треба д
износи најмање 80% назначене снаге, потребан број трафостаница је:

 

Np=Sm / 1000 = Pm / 0,95 x 1000 =2763 / 0,95 x 1000 = 2,91

Nu=3   усвојен број трафостаница снаге 2х1000кVA – 1 ком и 1х1000кVA – 1 ком

 

Како је старим Планом детаљне регулације предвиђена изградња 1 ТС-L7, снаге 1x630kVA з
напајање будуће топлане снаге 450kW у зони 9, то је за напајање додатних n=1510 стамбени
јединица у наведеној целини потребно изградити још две трафостанице, ТС-L8 снаге 2х1000kVA
и ТС- L9 снаге 1х1000kVA.

 

На основу електроенергетских услова ЈП "Електроподриње" Лозница, постојећа ТС 35/10 kV
"Лозница 1" са припадајућом кабловском мрежом 10kV не може да прихвати нове капацитет
тако да је неопходна изградња нове ТС 110/35/10 kV "Лозница 2" у складу са Планом генералн
регулације Лозница. Локација нове ТС 110/35/10 kV „Лозница 2“ биће у зони приградско
насеља Клупци удаљена cca 300m од будуће TS L-7 (топлана).

 

Планско подручје је намењено становању (становање ниске густине и вишепородично
становање средње и високе густине), као и једним делом комерцијалним објектима
(мегамаркет) и објектима од општег јавног интереса (обданиште, школа, јавни саржаји и
комуналне делатности, јавна расвета). Остала намена површина су спортско – рекреативни
садржаји. У наредном периоду, очекује се значајан раст потрошње ел.енергије, па је
неопходна изградња нових електроенергетских објеката средњег напона: трафо-станицe
10/0,4кV сличне типу MБТС, грађевински део за снагу до 2х1000кVA, електро део снаге
630кVA и 1000kVA, које треба лоцирати поред главних саобраћајница, чиме ће се омогућити
безбедно и квалитетно напајање објеката који ће се градити на планском подручју.

Овим измењеним планом је предвиђен оптималан број трафостаница 10/0,4кV потребних за
напајање еле ктри чном енергијом новопланираних објеката.

 

Предвиђена је изградња шест нових МБТС и то:



- МБТС 10/0,4кV, 2х1000кVA (1 ком) – вишепородично становање зоне 1 и 4.1

- МБТС 10/0,4кV, 1х630кVA (1 ком) – вишепородично становање зона 4.2

- МБТС 10/0,4кV, 2х630кVA (1 ком) – вишепородично становање зоне 5, 6.1 и 6.2

- МБТС 10/0,4кV, 2х1000кVA (1 ком) – вишепородично становање зоне 9

- МБТС 10/0,4кV, 1х1000кVA (1 ком) – вишепородично становање зоне 9

- МБТС 10/0,4кV, 1х630кVA (1 ком) – за напајање могуће будуће топлане

 

Прикључење нових МБТС извести кабловским водовима 10kV типа XHE 49-A 3х(1х150)mm2,
по принципу улаз – излаз новим кабловским водовима 10кV из правца будуће ТС 110/35/10кV
"Лозница 2", која је планирана ван планског обухвата. Предвидети могућност резервног
напајања нових МБТС из правца постојеће ТС 35/10кV “Лозница 1”. Кабловске водове
градити кабловима типа XHE 49-A 3х(1х150)mm2, а на излазу из ТС 110/x kV кабловима типа
XHE 49-A 3х(1х240)mm2, у складу са ТП бр. 3 Пословне заједнице електродистрибуције
Србије. У свим будућим улицама предвидети локације за будуће трафо станице.

 

Средњенапонски развод у ТС 10/0.4кV планирати расклопним блоком 10кV састављеним од
најмање 4 ћелије: 3 водне и 1 трафо ћелија. Број нисконапонских извода у ТС 10/0.4кV,
1х630кVА износи 8, а у ТС 10/0.4кV, 1х1000кVА износи 12.

Нисконапонску мрежу у планском обухвату градити подземним кабловским водовима типа
ХР00-ASJ 4x150mm2  у регулацији улица и јавним површинама у кабловској канализацији, и
иста по правилу не повезује суседне ТС. Нисконапонска мрежа се гради као антенска преко
кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу улаз – излаз на објектима потрошача.

Прикључак већих потрошача је могуће извршити кабловским водом одговарајућег попречног
пресека директно у ТС. Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно
одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3.

У обухвату плана дуж улице Војводе Путника на удаљености 5m од коловоза и дубини од
1,2m уграђена је EE кабловска канализација са 12 PVC цеви f100mm у три нивоа и
кабловским окнима на размаку 40m укупне дужине cca 550m и један кабловски вод 35kV за
правац ТС 35/10kV "Лозница 3". Канализација је планирана за каблове 35kV, 10kV и 0,4kV.

Дуж планираних нових улица предвиђена је EE кабловска канализација за 10kV и 0,4kV
каблове у максимално два нивоа са бројем цеви према пројекту спољашњег уређења.

За потребе развода дистрибутивне мреже слабе струје предвиђена је посебна кабловска
канализација са четири PVC цеви у два нивоа.

На графичком плану електроенергетске инфраструктуре су дати коридори траса будуће
кабловске канализације, а распоред у простору је дефинисан у попречним профилима улица.

Све саобраћајнице у комплексу, морају имати јавну расвету која се реализује уградњом
светиљки на челичне стубове – канделабере и напајање истих се врши кабловским водовима
4х25mm2 типа РР00-А из новопланираних ТС 10/0.4kV. Треба користити економичне



светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог притиска, метал-халогене
светиљке и ЛЕД извори светлости одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу ел.
енергије уз већу ефикасност осветљења.

У новопланираним ТС треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање јавном
расветом као и за мерење потрошње за ове намене.

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко новоизграђених
и постојећих електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 6.  План
мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:1000.

 

 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ

 

ГАСНА МРЕЖА

 

Према условима  "Лозница-гас" ДОО Лозница, број ЛГ-621/22 од 01.08.2022. године.

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 

Према Условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 131/911 од 01.08.2022. год. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

 

Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-293499/1 од 21.07.2022. год.

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

 

Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-503/1 и 2 од 02.08.2022. године.

 

КЈП "ТОПЛАНА" ЛОЗНИЦА

 

 



Према Условима КЈП "Топлана", број 395-1 од 21.07.2022. године.

 

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ
145.  ЗАКОНА  

 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Службени
гласник РС'', број 73/19).

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА

  

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

 

Услови  "Лозница-гас" ДОО Лозница, број ЛГ-621/22 од 01.08.2022. године.
Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 131/911 од 01.08.2022. г.
Услови "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-293499/1 од 21.07.2022. год.
Услови ЈП "Лозница Развој", број 03-503/1 и 2 од 02.08.2022. године.
Условима КЈП "Топлана", број 395-1 од 21.07.2022. године.
Идејно решење.   

 

     

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

 

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима.

 

Електродистрибуција Србије ДОО из Београда, Огранак Лозница је у обавези да приложити
доказ о уплати за издавање локацијских услова у износу од 12.000,00 динара на рачун Града
Лознице број 840-742 341843-24,  позив на број 18-059 модел 97.

 



Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења по члану 145.
Закона,  издато у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.   

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради
објављивања на интернету кроз ЦИС.

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у
року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

 

 

 

Обрадила:                                                                

Мирјана Матовић Марковић,                            

дипл.простор. план.

 

 

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 

_________________________                           __________________________________

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                  Владан Трипковић, дипл.простор.план.

 

 


