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

''Алебра''доо из Лознице, Ул.Војислава Илића бб преко пуномоћника ''Пирамида 2003''доо 

Лозница, Ул. Пашићева бр.5/5 за издавање  локацијских услова у предмету изградње 

затвореног складишта и хладњаче у Лозници, на к.п.бр.4725/5 К.О.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 и 145/14), Уредбе о 

локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15), Правилника о поступку 

спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.113/15),  

Плана генералне регулације за насељно место Лозница (''Службени лист општине Лознице'', број 

3/14 и 12/14) и Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п.бр.4725/5 К.О.Лозница, Ев.бр.03/у из 

марта 2016.године, издаје 

 

 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

 

за катастарску парцелу 4725/5 КО Лозница, у Лозници, површине 0.81.66ха, за изградњу 

затвореног складишта и хладњаче, БП 4387,37м
2
, категорије објекта В, класификационог 

броја 80% 125222 и 20%125223. 

                                    

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена катастарске парцеле: претежна: секундарна производња у приградским 

зонама, зелени рекреативни простори и површине и допунска: терцијалне делатности 

- врста објекта: затворено складиште и хладњача  

- граћевинска линија:  на 10,00м од регулационе линије према Кланичкој улици 

 спратност објекта: мах По++Пр+1 (подрум, приземље и спрат) 

- карактер објекта:  сталан  

- висина објекта: мах +15,00м до коте крова 

- типологија: слободностојећи 

- степен заузетости: 60%  

- прилаз објекту: из Кланичке улице 

- паркирање: у оквиру парцеле, на 200м
2
 површине објекта обезбедити једно паркинг 

место 

- проценат зелених површина на парцели: мин 20 % 

- удаљење од суседних кат.парцела: мин. растојање од бочних граница парцеле на 

5,00м, а од задње границе парцеле на 15,0м 

- одводњавање атмосферских отпадних вода: у оквиру парцеле  

 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње затвореног складишта и 

хладњаче на к.п.бр.4725/5 К.О.Лозница које је израдило  Друштво за консалтинг, промет и услуге 

''Субић компани''доо из Лознице, Ул.Ивана Горана Ковачића бр.5. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Систем ЕЕ: 
 

 

1. Електроенергетски услови: 

1.1. Инсталисана снага објекта: 600 kW 

1.2. Одобрена вршна снага објекта: :400 kW 

1.3. Гранична дозвољена вредност фактора снаге: cos φ = 0,95 

1.4. Годишња потрошња електричне енергије: ____________ kWh 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО: 

2.1.1. Индустријску МБТС (ЗТС) 10/0.4kV Алебра (1х630 kVA) и опремање развода високог 

напона ВН. Развод ВН треба да садржи 4 ћелије 10 kV (2 водне, мерна и трафо). Основне 

карактеристике расклопних апарата и друге опреме на месту прикључења на дистрибутивну мрежу 

и на месту примопредаје електричне енергије у ТС су: 

-Избор расклопне опреме врши се према стандардима SRPS N.B2.730 и SRPS N.B2.751. 

-Командно испитивање за расклопни блок ВН врши врши се по SRPS N.К3.503 

-Мерна опрема према Правилима о раду дистрибутивног система 

2.1.2. Постојећи кабловски вод 10 kV "TС 35/10 Лозница 2 - Лозница Транспорт" (изведен 

проводником типа PP41 3x50 mm2 ), откопати (у близини предметног објекта) у довољној дужини 

према ТС 35/10 kV "Лозница 2", извршити његово расецање и без спојнице увести у новоизграђену 

трафостаницу. 

2.1.3. Преостали део кабла до ТС Лозница Транспорт откопати и изместити уз ограду дуж парцеле 

4725/55 K.O. Лозница и наставити га каблом 10 kV типа ХНЕ 49-А 3х(1х150) мм2 до 

новоизграђене трафостанице Алебра (из тачке 2.1.1) и извршити његово настављање на месту 

расецања. КВ пројектовати и изградити уз поштовање ТП бр.3.ЕД Србије. 

2.2. Напон прикључења објекта: 10.000 V 

2.3. Место прикључења објекта: мерна ћелија 10 kV у новоизграђеној ТС 10/0,4 kV 

2.4. Врста прикључка: трофазни 

2.5. Начин прикључења: подземни 

2.6. Место везивања прикључка на систем: ТС 35/10 kV Лозница 2. 

2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом ТN-C-S система 

заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС), темељним уземљивачем и мерама 

изједначавања потенцијала и заштиту од напона корака и заштиту од пренапона. 

2.8. За мерење утрошене електричне енергије уградити мерне уређаје, оверене и пломбиране од 

стране овлашћене организације са овером не старијом од 2 године, следећих карактеристика: 

- тросистемско вишефункцијско дигитално бројило - индиректна мерна група: 

Тросистемску мерну групу, реализовану као микропроцесорско вишефункцијско бројило 3х100V, 

5А у коме су интегрисане функције бројила активне енергије за индиректно мерење кл. 0.5, 

бројила реактивне енергије кл. 3, показивачем максималне снаге кл. 0.5. Бројило мора да има 

функцију даљинског очитавања обрачунских података преко GPRS-a.  

Остали технички захтеви за бројило: 

морају да испуњавају техничку спецификацију предвиђену документом: Функционални захтеви и 

техничке спецификације AMI/MDM система, верзија 2.0. 

· струјни мерни трансформатори: Три струјна мерна трансформатора 10 kV, преносног односа 

2х25/5А (везати на нижи опсег), са следећим карактеристикама језгара: 

-I мерни намотај: снага 15 VA, кл. 0,5 Fs ≤ 5; 

· напонски мерни трансформатори: Три једнополно изолована напонска мерна трафоа назначеног 

преносног односа 10/1,73/ 0.1/1,73/ kV, Fv=1.9 /8h * са следећим карактеристикама језгара: 

• I мерни намотај: снага 20 VA, кл. 0,5; 

 За управљање тарифама уградити управљачки уређај: интегрисан у мерном уређају 

2.9. Место уградње мерних и заштитних уређаја: У новоизграђеној ТС 10/0,4 kV 

2.10. Мерни орман сместити: У новоизграђену ТС 10/0,4 kV. 

2.11. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за 

систем назначених напона 10 kV, 400/230 V. Могу се користити само мерни уређаји који су 

одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 
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2.12. Место и начин прикључења објекта на телекомуникациони систем оператора система 

______________ 

2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: за прикључење на СН 

мрежу рачунати са снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафо станици 10/0,4 

kV од: 

250 МVА при напону 10 kV. У трафостаници ће бити трансформатор снаге 250 kVA. 

3. Остали услови: 

3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката оператора 

дистрибутивног система. 

3.2. Изласком на лице места и прегледом трасе , утврђено је да на парцели где је планирана 

градња постоје наши 10 kV подземни водови. 

3.3. Како енергетски каблови из тачке 3.2. сметају изградњи објекта потребно је извршити 

њихово измештање. 

3.4. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за одређивање 

микролокације наших каблова и одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити 

извођење радова. 

3.5. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења постојећих енергетских 

објеката, насталих непажњом изођача радова или непоштовања ових услова. 

3.6. Придржавати се у свему посебног текстуалног и графичког прилога ако постоји као саставни 

део овог акта. 

3.7. Инвеститор је дужан да угради дизел електрични агрегат за напајање електричних трошила 

која у случају квара на електроенергетским објектима оператора дистрибутивног система не смеју 

остати без електричне енергије. Обезбедити аутоматиком агрегата да мрежа и агрегат 

директно или преко инсталације инвеститора не дођу у електричну везу. 

3.8. Оператор дистрибутивног система је утврдио учешће објекта у плановима хитног и 

дуготрајног ограничења испоруке електричне енергије на основу намене потрошње електричне 

енергије и врсте и начина прикључења: ________________________________ 

3.9. Оператор дистрибутивног система, у функцији управљања дистрибутивним системом, захтева 

уградњу одговарајуће опреме која ће омогућити комуникацију и надзор над објектом или делом 

објекта корисника дистрибутивног система: 

_________________________________________________________ 

Оператор дистрибутивног система ће обезбедити, инсталирати и одржавати даљинску станицу 

преко које ће се вршити надзор и размена потребних података: 

_______________________________________ 

3.10. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно уградњом 

потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање cos φ = 0,95. 

3.11. Посебни услови по захтеву инвеститора: 

_____________________________________________________ 

3.12. Трошкови изградње потребне инфраструктуре за прикључење објекта на дистрибутивни 

систем електричне енергије и измештања постојеће ЕЕ инфраструктуре, по предрачунима бр. 70-

16 и 70- 1/16 од 14.06.2016. године, износе око 6.627.404,7 динара са ПДВ-ом. Трошкови су 

одређени по важећем ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни. 

3.13. Цена прикључка (након изградње потребне инфраструктуре из тачке 3.8.) по Методологији за 

одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије 

износи око 1.102.589,38 динара са ПДВ-ом. Коначан обрачун за прикључење објекта на 

дистрибутивни ЕЕС биће урађен након захтева за прикључење у зависности од ценовника који 

тада буде важећи и учешћа подносиоца захтева у набавци опреме, уређаја и материјала за 

извођење прикључка.  

3.14. Међусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће предмет посебног уговора 

потписаног између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након подношења одговарајућег захтева 

за реализацију ових техничких услова. 

 

Водовод: 

 

1. Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објекат димензионисати тако тако да 

задовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање прикључног цевиоовда и  
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водомера извршити на основу хидрауличог прорачуна, који мора бити саставни део пројекта, а 

према табели 1: број корисника (станара)срој становах3. 

2. Прикључак извести на уличну водоводну цев пехт пречника DN 150мм у којој радни 

притисак на месту прикључка износи од 3,0 до 6,5 бара. Прикључни цевовод од уличне цеви до 

водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не 

дозвољавају се никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до 

водвомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 10цм испод и изнад цевовода у каналу 

минималне дубине 1м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и 

тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком. 

3. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 

е елементе са разводном мрежом (придржавати се ЈУС-а за огрлицу са вентилом и 

приључак и огранак ) 

-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара. 

 

 , пропусни пре водомера и пропустни са испустом иза водомера. 

 

 

 

4. Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3 м од регулационе линије, 

унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи водомер, а за сваки следећи водомер 

склониште за водомер проширити за 30 цм до пречника ø50мм а преко ø50мм проширити за 50цм, 

дужину шахте урадити према пратећим елементима водомера. Водомер се поставља на минимум 

0,30м од дна шахте са ослонцем испод.  

5.  Контролни водомер за санитарну воду поставити у водомерном окну и димензионисати у 

складу са хидраулучким прорачуном за превиђениопсег потрошње. У случају потребе за пожарном 

водом, предвидети засебан водомер који треба да буде смештен у водомерном окну и 

димензионисан у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње. 

Обавезно у водомерном окну извршити раздвајање санитарне и пожарне воде. 

 

 

Табела 1. 

 

Величина 

водомера 

у   м³/х   

 

Пречник  

Водомера 

у   мм  

 

Отпoр у 

водомеру 

по јединици 

оптерећења 

у     ВС  

     Протицај  у  л/ сец  при губитку притиска  у 

                Водомеру од м  ВС 

            (број јединица оптерећења)   

 

    1    2       3     4      5 

     3     15    0.90000 0.264 

(1.1) 

 0.373 

 (2.2) 

  0.456 

   (3.3) 

 0.527 

  (4.4) 

 0.589 

  (5.6) 

     5      20    0.32400  0.439 

 (3.1) 

0.621 

(6.2) 

0.761 

(9.3) 

0.878 

(12.3) 

0.982 

(15.4) 

     7      25    0.16530 0.615 

(6.0) 

0.868 

(12.1) 

1.065 

(18.1) 

1.230 

(24.2) 

1.375 

(30.3) 

    10     30    0.08100 0.878 

(12.3) 

1.242 

(24.7) 

1.521 

(37.0) 

1.757 

(49.4) 

1.964 

(61.7) 

    20     40    0.02025 1.757 

(49.4) 

2.484 

(98.8) 

3.043 

(148.1) 

3.514 

197.5 

3.928 

(246.9) 

    30      50    0.00506 3.514 

(197.6) 

4.968 

(395.2) 

6.086 

(592.4) 

7.028 

(790.0) 

7.858 

(987.6) 

 

Канализација: 

 

До предметне парцеле није изграђена фекална канализација и нема могућности  прикључења на 

исти.  

Најближи ревизиони шахт је удаљен  110,00м. 
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Гас: 

 

Предметни објекат је у зони у којој је планирана изградња дистирибутивне гасоводне мреже, а за 

потребне наведеног објекта може бити дограђена. 

 

 

Топловод: 

 

На предметној парцелио нема инсталација даљинског система грејања ЈКП''Топлана-Лозница''. 

Предметна локација није планирана за прикључење на даљински ситем грејања ЈКП''Топлана-

Лозница''. 

 

Телекомуникације: 

 

Извођач је обавезан  да се , најмање 10 дана пре почетка извођења радова, обрати на телефон 

(064/65-11-343) Ђорђић Драган који ће бити надзорни орган, учествовати у договорима око радова, 

исти контролисати и конастатовати да ли су изведени по важећим прописима у односу на 

постојеће ТК објекте. Надзорни орган има право измена и допуна из ове сагласности по свим 

прописима о градњи и одржавању ТК мрежа и инсталација. 

Да би предметни објекат био прикључен на ТК мрежу обавеза инвеститора  је да: 

 На сувом и приступачном месту у ходнику главног улаза уградити изводни ТК орман који 

обавезно уземљити. 

 Од унутрашњег кабловског ормана, развод телефонске инсталације извести инсталационим 

кабловима категорије II ТК ДСЛ, који се целом дужином увлаче кроз инсталационе ПВЦ 

цеви све до одговарајуће утикачке кутије у стамбеном или пословном простору. У изводу, 

инсталације завршити на инсталационим реглетама 10х2 

Технички услови важе годину дана од дана издавања, у случају истека овог рока исти се морају 

обновити. 

ТК мрежу градити сходно Закону о системима мрежа, Упуству о градњи разводних мрежа, 

упутству о планирању месних мрежа, Упутству о изради телефонских инсталација и увода и 

других прописа ЗЈПТТ, који се одниосе на ову врсту радова и објеката и према пропису о 

изградњи објеката. 

 

Противпожарни услови: 

 

1. Саобраћајнице унутар објекта и улазе (излазе), као и безбедносне појасеве између објеката 

пројектовати на тај начин да се обезбеди несметана евакуација, на основу чл. 29 и 41 

Закона о заштити пожара (''Сл.гл. РС'', бр.111/09 и 20/15). 

2. Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз 

ватрогасних возила објекту у складу са Правилником о техничким нормативима за 

приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објкета 

повећаног ризика од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр. 8/95) и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија (''Сл.лист СФРЈ'', бр.24/87) 

3. Предвидети извориште снабдевања водом које обезбеђује потребну количину воде таквог 

квалитета да се може употребити за гашење пожара у складу са Правилником о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (''Сл.лист СФРЈ'', бр.30/91) 

4. Накнадно прибавити локацијске услове за пројектовање објекта 

5. Предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђеним важећим прописима 

 

 

Комунални услови: 

 

Оставити слободну површину на којој ће се поставити посуде 1,1м
3
 које ће служити за 

прикупљање комуналног отпада. 
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ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА: 

 

Ако је капацитет расхладног флуида у систему предметне хладњаче већи од 10тона обавеза 

инвеститора је да се при подношењу захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

планираног објекта обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради одлучивања о 

потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о 

процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'',бр.135/04 и 36/09) и уколико је потребна 

израда студије, уз пројекат за грађевинску дозволу инвеститор је дужан да је приложи, сходно 

члану 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

докумнетције према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', бр.23/15 и 77/15). 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ: 

 

      -  Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 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 23/15 и 77/15). 

       

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 116/1888 од 23.06.2016.године 

 Услови ''Лозница-гас''доо Лозница, бр.15/16 од 19.01.2016.године 

 Услови ЈКП''Топлана-Лозница'' Лозница, бр.1613-1 од 04.12.2015.године 

 Услови ЈКП''Наш дом'' Лозница, бр.1726 од 11.04.2016.године 

 Услови МУП-а, Шабац, 09/34/4 број 217-335/16-1 од 15.01.2016.године 

 Услови ''ЕПС Дистрибуција''доо Београд – огранак Лозница, бр.4-76/16 од 

14.06.2016.године 

 Услови ''Телеком Србија' 'Београд, бр.7010-440794/1-СЂ од 21.12.2015.године 

 Идејно решење.  

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 

Уз захтев за грађевинску дозволу приложити: 

1. Уговор сачињен између ЕД Лозница и инвеститора (у вези са условма бр. 4-76/16 од 

14.06.2016.године). 

  

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са локацијским 

условима. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења о грађевинској 

дозволи издатих у складу са овим локацијским условима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на 

интернет старници Града Лознице (www.loznica.rs), електронски кроз ЦИС и имаоцима јавних 

овлашћења. 

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

електронским путем кроз ЦЕОП, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 
Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА                         

Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                     Милица Павловић, дипл.правник                    

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 


