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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву захтеву  ОДС "ЕПС  Дистрибуција" доо Београд, Огранак ЕД Лозница, 

Слободана Пенезића број 1, поднет преко пуномоћника Владана Којића за 

издавање локацијских услова за изградњу кабловског вода 10kV за напајање нове 

СБТС 10/0,4 kV "Стим-Импорт " на КП 3869/2 и 3869/3 у КО Лозница, а 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 

Плана генералне  регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града 

Лозница'', број  3 и 12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградњу кабловског вода 10kV за напајање нове СБТС 10/0,4Kv "Стим-Импорт 

" на КП 3869/2 и 3869/3 у КО Лозница, категорије Г, класификационог броја 222410.  

                                    
 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

 
1. Електроенергетски услови: 

1.1. Инсталисана снага објекта: кW 

1.2. Одобрена вршна снага објекта: 55 кW (постојећих (11,04 кW (на пот. бр. 
0830047255)+17,25 кW (на пот. бр. 0825428486)) Ш + 26,71 кW 

1.3. Гранична дозвољена вредност фактора снаге: со$ ср = 0,95 

1.4. Годишња потрошња електричне енергије: _______ кWh 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО: 

2.1.1. СБТС 10/0,4 кV „СТИМ-ИМПОРТ" снаге 100кVА, са одговарајућом 
средњенапонском и нисконапонском опремом. Стубна ТС као и техничке 
карактеристике опреме су дефинисане према Правилима о раду дистрибутивног 
система(ДС), стандардима и садржи следеће: 

-ЕТ према ЗКРЗ 1ЕС 76 и 1ЕС 354 (ЗРРЗ N.N1.016) 

-развод ВН, који сачињавају: 

а) трополни растављач (бира се према ЗРРЗ 1ЕС129), назначеног напона 12 kV и 
назначене трајне струје 200 А 

б) три одводника пренапона (металоксидни-бира се према 5РР5 1ЕС99-4), 
назначеног напона 12 к\/ и назначене струје 10кА. 

ц) три високоучинска осигурача назначеног напона 12 кV и назначене струје 16 А. 

-развод НН, који сачињавају: 

а) разводног ормана НН у који се монтира прекидач према 5РРЗ 1ЕС947-2 и остала 
припадајућа опрема 
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б) три одводника пренапона 500 V, 5кА, који се прикључују што ближе 

прикључним стезаљкама ЕТ 

в) подземних прикључака за ЕТ и за нисконапонски вод 

Локацију ове СБТС предвидети на катастарској парцели подносиоца захтева. 

2.1.2. Кабловски вод 10кV извод „Фак“ у МБТС 10/0,4 к\/ „ЕП БЕЛТ" потребно је 
одпојити и извршити његово настављање 10к\/ спојницом са новим кабловским 
водом 10к\/ типизираним проводником ХНЕ 49-А Зх(1х150)тт

2
 потребне дужине до 

нове СБТС 10/0,4 к\/ „СТИМ- ИМПОРТ". 

2.1.3. 'Кабловски вод 10кУ типизираним проводником ХНЕ 49-А Зх(1х150)тт
2
 од 

нове СБТС 10/0,4 кV „СТИМ-ИМПОРТ" до МБТС 10/0,4 кV„ЕП БЕЛТ" истом 
трасом, потребне дужине и увући у претходно ослобођену 10кV изводну ћелију. 

Кабловске водове из тачака 2.1.2. и 2.1.3 пројектовати и изградити уз поштовање ТП 
бр.З. ЕПС-е. 

2.2. Напон прикључења објекта: 10000V 

2.3. Место прикључења објекта: ЗТС 10/0,4 к\/ „Фак", Лозница 

2.4. Врста прикључка: трофазни 

2.5. Начин прикључења: подземни 

2.6. Место везивања прикључка на систем: Изводна ћелија 10кV у ЗТС 10/0,4 кV „Фак“, 
Лозница 

2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом ТИ-
С-5 система заштите са' заштитним уређајем диференцијалне етрује (ЗУДС), 
темељним уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала и заштиту од напона 
корака и заштиту од пренапона. 

2.8. За мерење утрошене електричне енергије уградити: 

2.8.1. Склоп за тросистемско обрачунско мерење на 10кV напонском нивоу који се 
састоји од: 

• Три струјна мерна трансформатора за спољашњу монтажу, превезива. преносног 
односа 2x5/5 А*. 

• Три једнополно изолована напонска мерна трансформатора, за спољашњу 

монтажу, назначеног преносног односа 10000/100, Ру=1.9*. 

2.8.2. За мерење утрошене електричне енергије уградити статичко вишефункиијско 
бројило са могућношћу даљинског очитавања података за индиректно 
прикључење а за управљање тарифама користити интегрисани управљачки 
урећај. Остали технички захтеви за бројило: морају да испуњавају техничку 
спеиификацију предвићену документом: Функционални захтеви и техничке 
спецификаиије АМ1/МРМ система, верзија 2,0. 

2.9. Место уградње мерних и заштитних уређаја: У новој СБТС 10/0,4 кV „СТИМ-
ИМПОРТ". 

2.10. Мерни орман сместити: У новој СБТС 10/0,4 кV „СТИМ-ИМПОРТ". 

2.11. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити 
декларисани за систем назначених напона 10кУ, 400/230 V. Могу се користити 
само мерни уређаји који су одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене 
метале. 

2.12. Место и начин прикључења објекта на телекомуникациони систем оператора 
система. 

2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: за 
прикључење на СН мрежу рачунати са снагом кратког споја на средњенапонским 
сабирницама у трафо станици 20- 10/0,4 к\/ СБТС 10/0,4 к\/ „СТИМ-ИМПОРТ“,  
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2.14. Лозница од: 250 МVА при напону 10 к\/, односно 500 МVА при напону 20 
к\/, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 МVА. У 
трафостаници ће бити трансформатор снаге 10ОкVА. 

3. Остали услови: 

3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката 
оператора дистрибутивног система. 

3.2. Придржавати се у свему посебног текстуалног и графичког прилога ако постоји као 
саставни део овог акта. 

3.3. 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. 

3.4. Оператор дистрибутивног система је утврдио учешће објекта у плановима хитног и 
дуготрајног ограничења испоруке електричне енергије на основу намене потрошње 
електричне енергије и врсте и начина прикључења: 

3.5. Оператор дистрибутивног система, у функцији управљања дистрибутивним 
системом, захтева уградњу одговарајуће опреме која ће омогућити комуникацију и 
надзор над објектом или делом објекта корисника дистрибутивног система: 

Оператор дистрибутивног система ће обезбедити, инсталирати и одржавати 

даљинску станицу преко које ће се вршити надзор и размена потребних података: 

3.6. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно 
уградњом потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање соз <р = 
0,95. 

3.7 Посебни услови по захтеву инвеститора: 

3.8. Мећусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће предмет посебног 

уговора потписаног измећу ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након 

подношења одговарајућег захтева за реализацију ових техничких услова. 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО  ЧЛ. 145. 
        
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 23/15).  
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

- Претходни услов за издавање Решења по чл. 145.  – Уговор између ЕД 

Лозница и подносиоца захтева за реализацију техничких услова, 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

        - Идејно решење од августа 2016. године урађено од стране О.Д.С. "ЕПС 

Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице,      

 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат уради у складу са локацијским 

условима. 
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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, 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                                                            НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА                                                                    

 Биљана Илић,                                              Милица Павловић, дипл.правник  

дипл. просторни планер                                                                            

 

 

 

               ШЕФ ОДСЕКА 

 Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


