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Л о з н и ц а 

 

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

ЈП''Град'' Лозница преко пуномоћника Жељке Жарковић за издавање  локацијских 

услова у предмету реконструкције постојећег градског парка на катастарској парцели 

5064 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 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) и Плана детаљне 

регулације  блока између Трга Вука Караџића и  Ул.светог Саве, Драгољуба Поповића и 

Бул. Доситеја Обрадовића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 12/15), издаје 

  

 

  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу 5064 КО Лозница, у Лозници, површине 2.93.28 ха, за 

реконструкцију постојећег градског парка, категорије објекта Г, класификационог 

броја 241222.       

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена катастарске парцеле: зелене површине, саобраћајне површине, 

пешачке површине, трим стаза, спортски терени, дечија игралишта 

- врста објекта: парк 

- карактер објекта:  сталан  

- прилаз објекту: из Улице Драгољуба Поповића 

- паркирање: у оквиру парцеле  

- одводњавање атмосферских отпадних вода: у оквиру парцеле  

 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење реконструкције постојећег 

градског парка на КП 5064 КО Лозница урађен од стране ЈП''Урбоплан''из Лознице, 

Ул.кнеза Милоша бр.7/3. 

 

 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

Систем ЕЕ:  

 

Електроенергетски услови: 

1.1. Инсталисана снага: kW. 

1.2. Одобрена вршна снага: 17.25 kW (постојећа снага на пот. бр. 90825287068). 
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1.3. Струја НН прекидача за ограничавање снаге: 25 А. 

1.4. Начини загревања у објекту: без грејања 

1.5. Намена потрошње: јавно осветљење. 

2. Технички услови: 

2.2. Напон прикључења објекта: 3x230V/380V 

2.3. Место прикључења објекта: Поље јавног осветљења у МБТС 10/0.4kV ”TAB“ Лозница. 

2.4. Врста прикључка:Трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

- подземни: 

- удаљеност од система 1 m; тип прикључка:. 

- тип кабловске прикључне кутије: 

- унутрашњи део прикључка: ____________ mm2 

, дужине: ______ m. 

2.6 Место везивања прикључка на систем: Поље јавног осветљења у МБТС 10/0.4kV ”ТАБ“ 

Лозница. 

2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом ТТ-

система, заштиту од напона корака и заштиту од пренапона. 

2.8.Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом 

нисконапонских прекидача, назначене струје А. 

2.9.За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: ПОСТОЈЕЋЕ 

У ТС. За управљање тарифама користити управљачки уређај: ПОСТОЈЕЋИ. 

2.10. Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у 

мерни орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 

2.11. Мерно разводни орман сместити : У МБТС 10/0.4kV ”ТАБ“ Лозница. 

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

за систем назначених напона 230V/3x230V/380V. Могу се користити само мерни уређаји 

који су одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 

2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са 

снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4 kV 

МБТС ”ТАБ” Лозница од: 250 МVА при напону 10 kV, односно 500 МVА при напону 20 

kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 МVА. У трафостаници je 

енергетски трансформатор снаге 630 kVА. 

3. Остали услови: 

3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката оператора 

дистрибутивног система. 

3.2. Изласком на лице места утврђено је да на парцели која је предмет реконструкције 

постоје наши електроенергетски објекати напонског нивоа 10 кV (ТС 10/0,4 kV ТАБ и В8 и 

прикључни кабловски водови 10 кV за наведене ТС) и 0.4 кV кабловски водови. 

3.2.1. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за трасирање 

водова и за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова. 

3.2.2. Да се ископ и затрпавање у близини каблова врши искључиво ручно и под нашим 

надзором. 

3.2.3. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита 

на прописани начин. 

3.2.4. У случају да постојећи енергетски објекти сметају потребно је да се посебним 

захтевом обратите за измештање истих. 

3.2.5. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших подземних 

кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова 

или непоштовањем ових услова. 

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

саставни део овог акта. 

3.4. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно 

уградњом потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање cos φ = 0,95. 
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3.5. 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. 

3.6. Реконструкција јавне расвете, иза мерења, није у надлежности ЕД Лозница већ је то 

ваша унутрашња инсталација. 

 

 

Водовод: 

 

У парковском простору је извршена реконструкција водоводне мреже са припадајућим 

прикључцима објеката. Постављање су ПЕХД цеви, различитих пречника. Очекивана 

дубина укопавања је 80-120цм. 

Фекални канализациони колектор 600 се налази у улици Доситеја Обрадовића, 

делимично кроз зелене површине. У самом парковском простору су прикључци фекалне 

канализације објеката. 

Атмосферска канализација није у надлежности ЈП''Водовод и канализација'' те немамо 

информација и података о положајима. 

Пре почетка извођења радова, обратити се техничкој служби ЈП''Водовод и канализација'' 

како би благовремено обележити хидротехничке инсталације: градског водовода и фекалне 

канализације. 

У случају да дође до кидања или оштећења било које врсте на инсталацијама и објектима 

водовода и канализације, неопходно је извршити поправке и вратити их у првобитно стање 

уз надзор техничке службе ЈП''Водовд и канализације'' из Лознице. 

Приликом планирања и пројектовања водити рачуна о удаљености цевовода и међусобним 

размацима инсталација, није дозвољена изградња објеката 2,50м осовински од цевовода 

нити монтажа уређаја било које врсте. (Према Сл.листу 7/2003 Општине Лозница чл.70 и 

чл.71). Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити мин.висински размак од 0,50м а 

све према техничким прописима и правилима техничке струке. 
 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.: 

 

       -  Идејни пројекат (ИДП) 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 ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-124/16 од 05.09.2016. године  

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр.69/1587 од 14.09.2016.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 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења издат 

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. 

http://www.loznica.rs/
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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. 

 


