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Л о з н и ц а

       Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по
захтеву "НОВОПЛАН ПЛУС" доо из Лознице, Трешњичка 24, чији је пуномоћник
"ЕХГ - ТЕНИКА" доо инжењеринг из Лознице, за издавање локацијских услова за
измештање СБТС 10/0,4 "АЛНИС-ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ" као и дела далековода на
катастарској парцели 13953 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 52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020) и Плана
генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 
3/2014 и 13/2018), издаје                                                             

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за измештање СБТС 10/0,4 "АЛНИС-ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ" као и дела далековода на
катастарској парцели 13953 у КО Лозница, категорије Г, класификационог броја
222420.

 

 ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ПЛАНУ

МРЕЖЕ 10 кВ  И ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 10/0.4 кВ

Средњенапонска мрежа напонског нивоа 10 kV и трансформације средњенапонског на
нисконапонски ниво 10/0,4 kV

Мрежа 10 kV за напајање ТС 10/0,4 kV у градској зони је кабловска, а у приградском делу надземна.
У градској зони ТС 10/0,4 kV су зидани објекти у склопу стамбених блокова или индустријских
објеката или самостални здани или бетонски модулни објекти инсталисане снаге 1x400(630) kVA и
2x400 (630) kVA. У приградском делу где је мрежа 10 kV важдушна, трафостанице су на армирано
бетонским или челично- решеткастим стубовима инсталисане снаге 1x160 kVA или 1x250 kVA. Сви



елементи ове мреже и трафостанице су типизирани и у складу са техничким препорукама
Електропривреде Србије (ЕПС).

За трафостанице у градском подручју остварен је критеријум поузданости  n–1 (главно + резервно
напајање на 10 kV). Овај критеријум није примењен на ваздушну мрежу 10 kV која се развија
радијално према приградским насељима.

ђ) Нисконапонска мрежа напонског нивоа 0,4 kV

У ужем центру насеља нисконапонска (НН) мрежа за напајање потрошача електричном енергијом из
трафостаница 10/0,4 kV развија се у задњих 14 година као подземна кабловска и као надземна са
самоносивим кабловским сноповима на армираним бетонским или челично-решеткастим стубовима.
Подземни кабловски водови НН мреже су типа PP00 4х95 mm2 са бакарним проводницима или PP00
4х150 mm2 са алуминијумским проводницима, а самоносиви кабловски снопови (СКС) су типа X00-
A 3х70+71,5 mm2.      

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за измештање СБТС 10/0,4 као и
дела далековода на катастарској парцели 13953 у КО Лозница, урађен од стране "ЕХГ
ТЕХНИКА" ДОО Лозница, Поп Лукина број 6, број техничке документације ИДР 38/2022 ,
октобар 2022. године.

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

 Према условима  "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 2460800-
D-09.14-463067-/1-22 од 28.10.2022. године.

ЈП "ЛОЗНИЦА-ГАС" ЛОЗНИЦА

Према условима ЈП "Лозница-гас" Лозница број LG-651/2022 од 10.11.2022.године.

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница број 187/1293 од 08.11.2022.године.

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

Према условима ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-714/1 од 09.11.2022.године.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Према условима "Телеком Србија" Београд број Д209-436459/1 од 27.10.2022.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 ''Електродистрибуција'' Лозница, број 2460800-D-09.14-463067-/1-22 од 28.10.2022.
године,

-   Услови "Лозница-гас"Лозница, број LG-651/2022 од 10.11.2022.године,

-   Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница број 187/1293 од 08.11.2022.године,

-   Услови ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-714/1 од 09.11.2022.године,

-   Услови "Телеком Србија" Лозница Д209-436459/1 од 27.10.2022.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 решења по чл.
145. Закона издат 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.инж.простор.план.



 

 

 

 

 

 


