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

Мила Спасојевића из Лознице, Улица Рајка Пантелића бб, за издавање локацијских услова 

за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта  на катастарској парцели 1263  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, 114/15 и 

117/17),  чл. 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 113/15 , 96/16 и 120/17) и Плана генералне регулације за насељено 

место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и 12/2014), издаје 

 

 

 

 ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за катастарску парцелу број 1263  КО Лозница , у површини од 0.10.62 ха, за 

реконструкцију и доградњу стамбеног објекта,  укупне БП 221,83 м
2
, категорије А 

класификационог броја 111011, на основу којих није могуће дозволити 

реконструкцију и доградњу у складу са поднетим захтевом. 

 

                Предметна парцела је у траси двоструког далековода 110 к\/ и то: 

                             1.ДВ 110 к\/ број 106А/2 ТС Ваљево 3 - ТС Лозница и 

                             2.ДВ 110 к\/ број 106Б/3 ТС Осечина - ХЕ Зворник, 

а који је у власништву АД „Електромрежа Србије". 

                Поводом захтева за услове за пројектовање и прикључење, упућеног дана 

21.04.2017. године електронском путем, АД ''Електромрежа Србије'' у Београду  је 

дописом број 660-00-INPL-65/2017 ПВА  од 30.04.2017. године обавестило ово Одељење 

да не могу издати тражене услове  из следећих ралога: 

 У случају градње испод или у близини електроенергетских водова, потребна 

је сагласност „Електромрежа Србије" АД, при чему важе следећи услови: 

- Сагласност би се дала на урађен Елаборат који Инвеститор објеката треба 

да обезбеди, у коме је дат тачан однос постојећих и планираних водова и предметног 

објеката, уз поштовање прописа и закона и исти може израдити пројектна организација 

која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет 

Инвеститора предметног објеката. 

- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености 

урадити за температуру проводника од +80°С, за случај да постоје надземни делови, у 

складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из 

пројектне документације водова које вам на захтев достављамо, као и податке добијене 

на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних 

објеката. 

- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у 

трајном власништву „Електромрежа Србије” АД), као и у дигиталној форми. 

- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се 

међусобни однос ускладио са прописима. 
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Претходно наведени услови важе приликом израде: 

1) Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу 

далековода 

Заштитни појас далековода износи 25 м са обе стране далековода напонског нивоа 

110 Kv од крајњег фазног проводника. 

 

Препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како 

би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у 

заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција 

далековода. Такође, препорука је и да минимално растојање планираних 

објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба 

далековода буде 12м, што не искључује потребу за Елаборатом. 

 

Предметна доградња се налази на 9, 61 м од постојећег далековода и није приложен 

Елаборат о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода. 

 

                    На основу ових Локацијских услова не може се поднети захтев за издавање 

грађевинске дозволе.                           

 
                                                        

ПОУКА: На ове Локацијске услове може се поднети приговор Градском већу  града 

Лознице, у року од три дана од дана достављања Локацијских услова, преко овог 

Одељења кроз ЦИС. 

 

 
 

   ОБРАДИО                                 ШЕФ ОДСЕКА 
                

Биљана  Илић,                                  Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                         Владан Трипковић,  

                                                                                                         дипл.простор.план. 

 

 
 
 


