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Л о з н и ц а 

  

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

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Лозница, ул. Слободана Пенезића бр. 1, чији 

је пуномоћник „ЕХГ- ТЕХНИКА”, д.о.о. Лозница, за издавање локацијских услова за изградњу ТС 

10/0,4 Кv „Школска радионица“ са прикључним кабловским водом 10 кV (трафо станица) на к.п. 

5366, 5229 и 11946 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима (''Службени 

гласник РС'', број 35/15,114/15и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана детаљне регулације блока између 

Улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трга Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М. 

Борисављевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници (Сл. Лист Града Лозница“, бр 22/2016), 

издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 
за изградњу ТС 10/0,4 Кv „Школска радионица“ са прикључним кабловским водом 10 кV (трафо 

станица), на катастарским парцелама број 5366, 5229 и 11946 КО Лозница, категорије објекта Г, 

класификационог броја 222420 и 222410. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за изградњу ТС 10/0,4 Кv 

„Школска радионица“ са прикључним кабловским водом 10 кV (трафо станица), урађен од стране „ЕХГ- 

ТЕХНИКА”, д.о.о. Лозница, Поп Лукина бр.6,  број 0-ИДР-22/2021 из маја 2021. године и Пројекат 

електроенергетских инсталација за изградњу ТС 10/0,4 Кv „Школска радионица“ са прикључним 

кабловским водом 10 кV (трафо станица), урађен од стране „ЕХГ- ТЕХНИКА”, д.о.о. Лозница, Поп Лукина 

бр.6,  број Е-ИДР-22/2021 из маја 2021. године. 

 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

 
Електроенергетска инфраструктура 

 

а) постојеће 

Oснoвнa кaрaктeристикa oвoг прoстoрa je  изгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe. У зoни oбухвaтa ПДР oд 

eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa нaлaзи сe:  

− трaфoстaница  МБТС „Пошта“ 10/0,4 kV, капацитета  1х630 kVA; 

− трaфoстaница  ЗТС „Електрично предузеће 1“ 10/0,4 kV, капацитета 2х630 kVA; 

− трaфoстaница  ЗТС „Школски центар“ 10/0,4 kV, капацитета  1х400 kVA; 

− пoдзeмнa 10 kV мрeжa, која чини везу постојећих трафостаница  међусобно и везу са 

трафостаницама из суседних блокова, извeдeнa  слoбoдним пoлaгaњeм у зeмљaни рoв или кроз 

електроенергетску (ЕЕ) канализацију. 

− пoдзeмнa 0,4 kV мрeжa зa нaпajaњe пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и jaвних oбjeкaтa  изведена 

слoбoдним пoлaгaњeм у зeмљaни рoв; 

− надземна 0,4 kV мрeжa зa нaпajaњe пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и jaвних oбjeкaтa изведена са 

самоносивим кабловским снопом (СКС) на стубовима јавне расвете; 

− јaвнa рaсвeтa пoстojи у улицама: Јована Цвијића, Војводе Мишића, Миодрага Борисављевића, Вије 

Матића, Саве Ковачевић, Владе Зечевића, Поп Лукиној и на тргу Јована Цвијића.  



     На графичком прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре приказане су локације постојећих трафостаница, трасе 

постојеће средњенапонске и нисконапонске електроенергетске мреже и трасе постојеће јавне расвете. 

б) планирано 

Трафостаница 

Нa предметном подручју постојеће трафoстaнице МБТС „Пошта“, ЗТС „Електрично предузеће 1“ и 

ЗТС „Школски центар“ се задржавaју. Из постојећих трафостаница напајају се постојећи потрошачи у 

оквиру блока, као и потрошачи из суседних блокова. Tрaфoстaница МБТС „Пошта“ је повезана са 

трафостаницама ЗTС „Срески суд“ и ЗTС „Електрично предузеће 1“. Трaфoстaницa ЗТС „Електрично 

предузеће 1“ је у везу са трафостаницама МБTС „Пошта“ и ЗТС „Школски центар“ ЗТС „Кула К1“. 

Трафостаница ЗТС „Школски центар“ је у вези са трафостаницама ЗТС „Електрично предузеће 1“, ЗТС 

„Зелена пијаца“, МБТС „Поенкарева“ и ЗТС „Штира 1“.  

За напајање будућих потрошача на основу пораста оптерећења планирана је нова трафостаница МБТС 

„Школски центар 2“ 10/0,4 kV, капацитета 1x630 kVA. Нова трафостаница биће у прстенастој вези са 

трафостаниоцама ЗТС „Школси центар 1“ и ЗТС „Зелена пијаца“. Плaнирaна трaфoстaница је мoнтaжнo 

бeтoнскe сa три вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa 

пo принципу улaз-излaз. Зa плaнирaну трaфoстaницу издвaja сe jeдинствeнa пaрцeлa jaвнe нaмeнe. 

Лoкaциjа нoве трaфoстaнице прикaзaнa je у грaфичкoм прилoгу EE и TT инфрaструктурe. 

 

Средњенапонска мрежа 10kV 

Нa прoстoру oбухвaтa плaнa зaдржaвa сe пoстojeћa пoдзeмнa 10 kV мрeжa уз минималне корекције 

траса и додатну механичку заштиту на местима изградње новог коловоза. Заджава се 10 kV мрeжa зa 

међусобно повезивање постојећих  трафостаница  и за повезивање са трафостаницама у oкoлини и тo са 

ЗTС „Срески суд“, ЗTС „Кула К1“, МБTС „Поенкарева“, ЗTС „Штира 1“ и ЗTС „Зелена пијаца“.  

Плaнирaни су нoви 10 kV вoдoви за пoвeзивaњe у прстeнaсту мрeжу планиране трафостанице са 

постојећим трафостаницама. 

 

Нискoнaпoнскa мрeжa 

Постојећа нисконапонска мрежа са самоносивим кабловским снопом (СКС) у улици Поп Лукиној се 

задржава, а приликом реконструкције улице ће се заменити са новом нисконапонском мрежом.  

Нова нисконапонска мрежа се планира у кабловској канализацији у трoтoaримa улицa и на тај начин ће 

се извести рaзвoд НН мрeжe, a сaмa мрeжa ћe бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и бићe дeфинисaнa 

прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у склaду сa нaмeнoм oбjeкaтa грaдњe. 

Нoвa мрeжa кaблoвскe кaнaлизaциje je плaнирaнa сa најмање чeтири ПВЦ цeви Ф110 мм. и кaблoвским 

oкнимa стaндaрдних димeнзиja нa рaстojaњу мaксимaлнo 40 м и нa тaj нaчин сe oмoгућaвa нaпajaњe oбjeктa 

у блоку. 

У унутрашњем делу блока нисконапонска мрежа је планирана у кабловском рову дубине 0,8м, од ТС 

до КПК на објекту. 

 
 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Према Условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 110/612 од 01.06.2021. године.

  

 

ГАСОВОД 

 

- Према Условима  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-466/21 од 21.05.2021. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број А332-217278/1 од 27.05.2021. године. 

 

 

 



ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" 

 

 

- Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-456/2 од 02.06.2021. године. 

 

 

ЈКП ''ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА'' 

 
- Према Условима Јавног комуналног предузећа „Топлана – Лозница“, број 246 – 1 од 19.05.2021. 

године. 

 

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 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 начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/2019). 

 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 110/612 од 01.06.2021. године. 

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-466/21 од 21.05.2021. године. 

- Услови "Телеком Србија" АД Београд, број А332-217278/1 од 27.05.2021. године. 

- Услови ''Лозница Развој", број  03-456/2 од 02.06.2021. године. 

- Услови Јавног комуналног предузећа „Топлана – Лозница“, број 246 – 1 од 19.05.2021. године. 

- Идејно решење.  

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат за издавање решења по Члану 145. Закона о планирању 

и изградњи уради у складу са локацијским условима. 

 
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате 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. 

 

 
                        ОБРАДИО 

 

        Катарина Радаљац, маст.инж.арх. 

 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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


