
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број предмета: ROP-LOZ-6128-LOCН-2/2020  

Заводни број: 353-108/2020-V 

Датум: 08.05.2020.године 

Л о з н и ц а 

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

''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 1, за издавање 

локацијских услова за изградњу расплетног кабловског вода 35 kV из ТС 110/35/10 kV ''Лозница 

2'' веза са ТС 35/10 kV ''Лозница 1'', ТС 110/35/10 kV ''Лешница'' и ТС 35/10 kV ''Лозница 3'' на 

к.п. 2268/1, 2267, 11936, 3493/3, 3481/44, 3481/65, 3480, 11949/2 и 11949/1 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-одлука УС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 

114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским 

путем (''Службени гласник РС'', бр. 68/19), Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3/14 и 13/18) и Плана детаљне регулације ТС 

110/35/10 kV ''Лозница 2'' у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број  6/11), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградњу расплетног кабловског вода 35 kV из ТС 110/35/10 kV ''Лозница 2'' веза 

са ТС 35/10 kV ''Лозница 1'', ТС 110/35/10 kV ''Лешница'' и ТС 35/10 kV ''Лозница 

3'' на к.п. 2268/1, 2267, 11936, 3493/3, 3481/44, 3481/65, 3480, 11949/2 и 11949/1 КО 

Лозница, категорија објекта Г, класификациона број 222410.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу расплетног 

кабловског вода 35 kV из ТС 110/35/10 kV ''Лозница 2'' веза са ТС 35/10 kV ''Лозница 1'', 

ТС 110/35/10 kV ''Лешница'' и ТС 35/10 kV ''Лозница 3'' на к.п. 2268/1, 2267, 11936, 

3493/3, 3481/44, 3481/65, 3480, 11949/2 и 11949/1 КО Лозница, урађен од стране ''ПЦ 

ТЕЛ'' ДОО Крчмар, Мионица, број 18/20 -ИДР из фебруара 2020. године.  

 
ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 
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- Međusobni razmak kablovskih vodova u rovu treba da bude najmanje 7 cm, 

-           Na celoj dužini kablovski vodovi moraju biti položeni u blagim krivinama, 

zmijoliko, radi kompenzacije eventualnih pomeranja i temperaturnih uticaja. 

- Pri slobodnom polaganju kablovski vodovi se normalno polažu u rov čija je 

dubina 0,8 m, a čija širina zavisi od broja kablovskih vodova koji se polažu u rov, 

- Kablovi se u rovu polažu u sloju posteljice 20 cm. Posteljica je od sitnozrnaste 

zemlje ili peska. 

- Na svim onim mestima gde se mogu očekivati veća mehanička naprezanja 

sredine ili postoji eventualna mogućnost mehaničkog oštećenja, kablovski vodovi se polažu 

isključivo kroz kablovsku kanalizaciju, 

- Kablovska kanalizacija se primenjuje na prelazima ispod kolovoza ulica, staza i 

puteva, kolskih prelaza i sl. 

- Horizontalno rastojanje između telekomunikacionih kablovskih vodova i 

energetskih kablovskih vodova do 1kV mora da iznosi najmanje 50 cm, 

- Pri ukrštanju energetskih kablovskih vodova sa telekomunikacionim kablovima, 

potrebno je da ugao ukrštanja bude što bliži pravom uglu, ali najmanje 450, 

- Verikalno rastojawe energetskih kablovskih vodova za napone 250 V prema 

zemlji od telekomunikacionih kablovskih vodova mora da iznosi najmanje 30 cm, 

- Rastojawe između kablovskih vodova i vodovodnih ili kanalizacionih cevi mora 

da iznosi najmanje 50 cm, 

- Polaganje kablovskih vodova ispod vodovodnih cevi nije dozvoljeno, 

- Pri ukrštawu kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima 

kanalizacije mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojanje od 30 cm, 

- Paralelno vđ|ewe kablovski vodova uz temelje ili zidove zgrada ne treba da se 

vrši na razmaku manjim od 50 cm od spoljne površine objekta pod zemljoм. 

  
 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Услови ''ЕМС Дистрибуција'' ДОО Београд, број 130-00-УТД-003-438/2020-002 од 18.03.2020. 

год. 
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ВОДОВОД 

 

Услови за пројектовање ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 28/328 од 27.03.2020. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Условима пројектовање  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-277/20 од 18.03.2020. године

  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Услови за пројектовање ''Телеком Србија'' АД Лозница, бр.А332-100332/1 од 24.03.2020. године.

  
''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' 

 

Услови Јавног предузећа ''Путеви Србије'' из Београда, од 06.05.2020. године.  

 
''ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ'' 

 

Услови Јавног предузећа ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-208/1 од 20.03.2020. године.  

 
ЈКП''ТОПЛАНА'' 

 

Услови Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' из Лознице, број 186-1 од 18.03.2020. године.  

 

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  

ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(''Службени гласник РС'', број 73/19).  

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

 -ЈП ''Лозница развој'' Лозница 

       
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

              -Услови ЕМС Београд, број  130-00-УТД-003-438/2020-002 од 18.03.2020. године. 

              -Услови ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 28/328 од 27.03.2020. године. 

 -Услови ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-277/20 од 18.03.2020. године 

- Услови ''Телеком Србија'' АД Лозница, бр. А332-100332/1 од 24.03.2020. године 

- ЈКП''Топлана'' Лозница, број 186-1 од 18.03.2020. године 

- Услови ЈП ''Путеви Србије'' из Београда, од 06.05.2020. године. 

- ''Лозница развој'' Лозница, број 03-208/1 од 20.03.2020. 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 две године од дана издавања или до истека важења решења 

издатог 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. 
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ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу 

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 
 

 

 

Обрадио:  

                          

    ___________________                                                

Мирјана Матовић Марковић,                               

дипл.простор. план. 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

_________________________                        __________________________________ 

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

 
 

      
 

 

 

 


