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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" ДОО Београд, за издавање локацијских услова за за
изградњу нове КБТС 10/0,4 Кв "Кнеза Милоша" на кат.парцели 3877 КО Лозница са
прикључним кабловским водом 10 Кв преко 11938 КО Лозница и расплетом МНН, 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, 114/2015 и 117/2017) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист
града Лознице'', број  3/2014 и 13/2018), издаје

                                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

 

за изградњу нове КБТС 10/0,4 Кв "Кнеза Милоша", на кат.парцели 3877 у КО Лозница, са
прикључним кабловским водом 10 Кв преко 11938 КО Лозница категорије Г, класификационог
броја 222420.

 

 ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ПЛАНУ

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ



ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати
услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист
СФРЈ" бр. 74/90);
трафостанице градити за рад на 10 кВ напонском нивоу;
код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је могуће ближе
тежишту оптерећења; да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што
једноставнији; о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме; о могућим
опасностима од површинских и подземних вода и сл.; о присуству подземних и надземних
инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на животну средину.

Полагање каблова

35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно полагањем у
земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на периферији насеља
ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима;
дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV, односно
1,1 m за каблове 35 kV;
електроенергетску мрежу полагати најмање 0,3 m од темеља објеката и 1 m од коловоза, где
је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у
бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен
отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални размак између
горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8 m;
међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три
једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да
буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању.

 

 

 

 

Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом
дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку
од 1 m;

 

при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање
мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1 m за каблове напона 35
kV;
при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5
m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што
ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу електроенергетски кабл се
полаже испод телекомуникационих каблова;
није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и
канализације;
хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да
износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;
при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m
за остале каблове;



уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски
кабл се провлачи кроз заштитну цев;
није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви
гасовода;
размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да
буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци могу да се
смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места
укрштања или целом дужином паралелног вођења;
нисконапонска мрежа је кабловска и по правилу не повезује суседне трафостанице;
нисконапонска мрежа се гради као "антенска" преко кабловских прикључних кутија (КПК)
по принципу "улаз-излаз" на објектима потрошача;
прикључење појединачних објеката на удаљењу преко 15 m од основног правца вода
разводне нисконапонске мреже,као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и
једноструким кабловским водом преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на чеоној
згради или у кабловском орману;
кабловски водови нисконапонске мреже су типа XP00-ASJ 3x150+70 mm2, за основну мрежу
(ТП-3).

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу нове КБТС 10/0,4 Кв "Кнеза
Милоша" на кат.парцели 3877 КО Лозница са прикључним кабловским водом 10 Кв преко 
11938 КО Лозница и расплетом МНН урађен од стране "Електродистрибуција Србије" ДОО
Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1 (Чедомир Васић, дипл.инж.ел., број лиценце
350 9091 04).

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

 

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 127/893 од 25.07.2022. године.

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

 

Према условима ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Лозница број 03-486/1 од 28.07.2022.године.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

 

Према условима "Телеком Србија" АД Београд број Д209-286135/1 од 15.07.2022.године.

 



ГАСОВОДНА МРЕЖА

 

Према условима ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-618/22 од 15.07.2022. године.

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО  ЧЛ. 145.  ЗАКОНА О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

 

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 "Телеком Србија" АД Београд број Д209-286135/1 од 15.07.2022.године,

-     Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 127/893 од 25.07.2022. године,

-     Услови ЈП''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-618/22 од 15.07.2022. године.

-     Услови ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Лозница број 03-486/1 од 28.07.2022.године,

-     Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

 

- Према чл. 69. Закона о планирању и изградњи може се формирати грађевинска парцела која одступа од
површине или положаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ
објекту, односно уређајима ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

- За постављање трансформаторских станица 10/0,4 kV не формира се посебна грађевинска парцела.

 

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 грађевинске дозволе издате у
складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

 

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.

                                                                                                                                                             

                                                                                                                            

 

                       


