
 
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број: ROP-LOZ-21476-LOC-1/2020 

Заводни број: 353-252/2020-V 

Датум:02.09.2020. године 

Л о з н и ц а 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву АД 

"Железнице Србија" Београд, чији је пуномоћник "Шид пројект" доо Шид за издавање 

локацијских услова за изградњу НН подземног кабла за напајање уређаја новог путног 

прелаза, на км 56+521 регионалне једноколосечне железничке пруге, Рума-Шабац-

Распутница Доња Борина-државна граница на месту укрштаја улице Планирана I и пруге у 

Бањи Ковиљачи на КП 141/2, 547, 144/7, 3600, 546/12 и 3126 у КО Бања Ковиљача,  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 ,145/14,83/2018, 31/2019, 37/2019 

и 9/2020), Уредбе о локацијским условима (''Службени  гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/17), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

број 68/2019)  и Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града 

Лозница'', број 4/11,14/17 и 4/19), издаје 

  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за изградњу НН подземног кабла за напајање уређаја новог путног прелаза, на км 56+521 

регионалне једноколосечне железничке пруге, Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна 

граница на месту укрштаја улице Планирана I и пруге у Бањи Ковиљачи на КП 141/2, 547, 144/7, 

3600, 546/12 и 3126 у КО Бања Ковиљача, категорија објекта Г, класификациони број 222410.     
                

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу НН подземног кабла за напајање 

уређаја новог путног прелаза, на км 56+521 регионалне једноколосечне железничке пруге, Рума-

Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница на месту укрштаја улице Планирана I и пруге 

у Бањи Ковиљачи на КП 141/2, 547, 144/7, 3600, 546/12 и 3126 у КО Бања Ковиљача, урађен од 

стране Друштва за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект'' ДОО из Шида, Кнеза Милоша 2, број 67/20, 

из августа 2020. године. 

   

 
ПРЕМА ДОСТАВЉЕНОМ ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ       

 

врста прикључка: монофазни, подземни, трајни 

врста мерног уређаја: директно монофазно бројило 

димензије објекта: 208 m 

каблови: PP00-A:4x16 mm² 

  

 

 
- Уређаји новог путног прелаза се налазе на км 56+521 регионалне једноколосечне железничке 

пруге, Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница, на месту укрштаја улице 

Планирана I и пруге у Бањи Ковиљачи. 

- Уређаји новог путног прелаза преко пруге служе за сигнализацију на прузи и нормално 

функционисање путног прелаза за безбедно одвијање саобраћаја.      

 

 



Пројектом је потребно предвидети напајање електричном енергијом уређаја новог путног прелаза 

преко пруге. 

Напајање уређаја новог путног прелаза преко пруге предвидети НН подземним каблом ОММ који 

се поставља на фасаду наведене трафо станице. 

Извршити сва потребна геодетска снимања неопходна за пројектовање. 
             

 

Напајање уређаја путног прелаза преко железничке пруге, предвиђено је из новог 

разводног ормана +РТ. Наведени разводни орман и електричне инсталације наведених 

уређаја нису предмет овог пројекта. 

Пројектом је предвиђен НН подземни кабл за напајање разводног ормана +РТ. 

Мерење потрошње електричне енергије предвиђено је преко новог бројила, које се 

уграђује у орман мерног места ОММ на фасади трафо станице Аутобуска станица. 

Орман мерног места ОММ се напаја из трафо станице. 

Напајање се врши монфазно. 

Пројектом је предвиђен подземни НН кабл типа PP00-A;4x16мм2. 

Подземни НН кабл се полаже слободно у зеленим површинама у кабловски ров 

0,4x0,8м (ширина x дубина). Затрпавање рова се врши прво ситнозрнастом земљом, а 

затим земљом из ископа са набијањем у слојевима од 20цм. 

Испод будућих пешачких стаза, паркинга и колских прилаза подземни НН кабл се 

полаже у пластичну заштитну цев 110мм у кабловски ров 0,4x0,8м (ширина x дубина). 

Затрпавање рова се врши песком у слоју дебљине 20цм, а затим шљунком до 

конструкције пешачке стазе, паркинга и колских прилаза. 

Испод будуће саобраћајнице подземни НН кабл се полаже у пластичну заштитну цев 

110мм у кабловски ров 0,4x1,2м (ширина x дубина). Затрпавање рова се врши песком 

у слоју дебљине 20цм, а затим шљунком до конструкције саобраћајнице. 

Испод постојећих пешачких стаза, паркинга и колских прилаза подземни кабл се 

полаже у пластичну заштитну цев 110мм која се поставља подбушивањем на дубини 

испод постојећих саобраћајница подземни кабл се полаже у пластичну заштитну цев 

110мм која се поставља подбушивањем на дубини 1,2м. 

На дубини од 0,4м у кабловски ров се поставља упозоравајућа пластична трака са 

натписом за упозорење на присутност кабла у земљи. 

Паралелно вођење и укрштање кабла спољног осветљења са подземним инсталацијама 

изводи се према техничким условима и према црежима датим у графичком прилогу. 

Предвиђен је ТТ систем заштите од електричног удара индиректним додиром у складу 

са захтевима из услова ЕД.



 

УСЛОВИ ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Услови  ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-236849-/1-20 

од 26.08.2020. године. 

 
ВОДОВОД 

 

Обавештење ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 127/987 од 01.09.2020. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Обавештење ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број LG-334/20 од 21.08.2020.године.  
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Услови за пројетовање   ''Телеком Србија'' АД Лозница, број A332-251558/1 од 24.08.2020. 

године.  
 
ВОДНИ УСЛОВИ 

 

Јавно водопривредно предузеће ''Србијаводе'' из Београда издало водне услове број 6694/3 од 

01.09.2020. године.  

 
ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА 

 

Услови ЈП "Лозница развој"Лозница број 03-629/1 од 01.09.2020.године. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145. ЗАКОНА 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 
ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

 
Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник 

РС'', број 73/2019). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

• Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 4-17/18 од 19.01.2018. године, 

• Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 127/987 од 01.09.2020. године, 

• Обавештење ''Лознице-Гас'' Лозница број LG-334/20 од 21.08.2020. године. 

• Услови ''Телеком Србија'' Лозница, А332-251558/1 од 24.08.2020. године, 

• Услови ЈВП ''Србијаводе'' из Београда број 6694/3 од 01.09.2020. године, 

• Услови ЈП ''Лозница развој'' из Лознице број 03-629/1 од 01.09.2020. године, 

• Идејно решење.     

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

     
Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат уради у складу са локацијским 

условима. 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења 

издат у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 
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Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној 

служби ради објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних 

овлашћења. 
 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града 

Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 
ОБРАДИО 

Биљана Илић, дипл.простор.план. 

 

 

 

 

 

      ШЕФ ОДСЕКА                     НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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