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Л о з н и ц а 

 

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

инвеститора ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница чији је 

пуномоћник "ПИРАМИДА 2003" ДОО Лозница за издавање  локацијских услова у 

предмету изградње МБТС 10/04 kV "Индустријска зона 2" са прикључним кабловским 

водом 10 kV од МБТС 10/04  kV "Индустријска зона 1" на КП  4533/21 КО Лозница, 

преко КП 4533/23 и 4533/3 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 117/2017), Правилника о поступку спровођењу обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.113/15, 96/2016 и 120/2017) и Плана 

детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" (''Службени лист града Лознице'', број 7/07, 1/12, 

17/17), издаје 

  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за МБТС 10/04 kV "Индустријска зона 2" са прикључним кабловским водом 10 kV од 

МБТС 10/04  kV "Индустријска зона 1" на КП  4533/21 КО Лозница, преко КП 

4533/23 и 4533/3 КО лозница, категорије објекта Г, класификационог броја 222420 (80%) и 

222410 (20%). 

                                  

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње МБТС 10/04 kV 

"Индустријска зона 2" са прикључним кабловским водом 10 kV од МБТС 10/04  kV 

"Индустријска зона 1" на КП  4533/21 КО Лозница, преко КП 4533/23 и 4533/3 КО 

лозница, урађен од стране "ПИРАМИДА 2003" ДОО Лозница број 05-02/18, фебруар 2018. 

године. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

Трансформација 10/0,4 kV 

 

Нa предметном подручју постојеће трафoстaнице МБТС „Зона 1“,  МБТС „Зона 2“,  

МБТС „Шепак“ и  МБТС „Вали“  се задржавaју. трафoстaница БЛТС „Зобилазни пут“ се 

дислоцира приликом изградње планиране саобраћајнице. Из постојећих трафостаница 

напајају се постојећи потрошачи у оквиру плана, као и потрошачи из суседних насеља.  

За будуће могуће потребе квалитетног напајања у оквиру плана, планирају се нове 

трафостанице МБТС „Зона 3“ 10/0,4 kV, капацитета 2x630 kVA, МБТС „Зона 4“ 10/0,4 kV, 

капацитета 2x1000 kVA, МБТС „Зона 5“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA и МБТС „Зона 

6“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA. Tрaфoстaнице су пoчeтнoг кaпaцитeтa 630 kVA и 

1000 kVA, a зaвршнoг кaпaцитeтa 2х630 kVA и капацитета 2x1000 kVA, штo зaвиси oд 

пoрaстa oптeрeћeњa у oбухвaту плaнa.  
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Плaнирaне трaфoстaнице су мoнтaжнo бeтoнскe сa три вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку 

висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу улaз-излaз. Зa 

плaнирaну трaфoстaницу издвaja сe jeдинствeнa пaрцeлa jaвнe нaмeнe минималне 

величине 50 м
 2

 са обезбеђеним камионским приступом на јавни пут. 

Трафостанице су распоређене тако да се њихова трафоподручја преклапају на 

удаљеностима мањим од 300 м, како је приказано на графичком прилогу у виду кругова са 

радијусом 300 м. Величина трафоподручја (размештај трафостаница) је одабрана 

искуствено обзиром да је НН мрежа кабловска где је оптимална дужина преноса 

електричне енергије до 300 м.  

 

Извођење подземне електроенергетске мреже 

 

1. 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; 

2. 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; 

3. електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1m од 

коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама; 

4. нисконапонска мрежа је кабловска и по правилу не повезује две суседне ТС; 

5. нисконапонска мрежа се гради као "антенска" преко кабловских прикњучних кутија 

(КПК) по принципу улаз излаз на објектима потрошача; 

6. кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са 

изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 3x150+70 mm
2
 за основну мрежу 

(ТП3); 

7. 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; 

8. 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 1m; 

9. 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 1m за 

каблове напона 35 kV; 

 

Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале комуналне и 

друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Планом, могућа су мања одступања 

због усклађивања елемената техничких решења постојећих и планираних објеката и 

инфраструктуре, терена, носивости тла и имовинско-правних односа. 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

              

             Могуће је прикључење на дистрибитивни систем електричне енергије према Условима бр.4-78/18 

од 09.03.2018.године. 
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ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

                   -  Према Условима за укрштање и паралелно вођење инсталација бр.33/302 од 08.03.2018. 

године. 

              
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145. ЗАКОНА 

 

     -     ЈП ''Лозница развој'' из Лознице 
 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145: 

 

      -    Идејни пројекат (ИДР) 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, 77/15, 58/16 и 96/16 ). 

       

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

                   -    Услови ЕД Лозница  бр. 4-78/18 од 09.03.2018.године, 

                   -    Услови ЈП "Водовод и канализација",  бр. 33/302 од 08.03.2018.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 по члану 145. 

Закона издатих 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. 

 

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                                 ШЕФ ОДСЕКА 

 

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

дипл.простор.план. 

 

 

 

 

                                                               НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                                  Владан Трипковић,  

                                                                                                                  дипл.простор.план. 

 

 


