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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 МБТС 10/0,4 kV ''Гимназијска'' на к.п. 5296 КО Лозница са 

прикључним кабловским водом 10 kV и расплетом мреже ниског напона 0,4 kV преко к.п. 

5268/1, 5268/4, 5295 и 5298 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), Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/2016 и 120/17) и Плана 

детаљне  регулације ''Воћар'' у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број  13/2015), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградњу МБТС 10/0,4 kV ''Гимназијска'' на к.п. 5296 КО Лозница са 

прикључним кабловским водом 10 kV и расплетом мреже ниског напона 0,4 kV 

преко к.п. 5268/1, 5268/4, 5295 и 5298 КО Лозница.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу МБТС 10/0,4 kV 

''Гимназијска'' на к.п. 5296 КО Лозница са прикључним кабловским водом 10 kV и 

расплетом мреже ниског напона 0,4 kV преко к.п. 5268/1 5268/4, 5295и 5298 КО 

Лозница, урађен од стране ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, 

Слободана Пенезића 1, број 1701 из марта 2018. године.  

 
ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 

 
Pravila gra|ewa za trafostanice: 

 

-Tрafostanica 10/0,4 kV 2h630 kVA  se gradi na izdvojenoj parceli za javne namene u 
  povr{ini oko 50  м2;  
- Objekat trafostanice mo`e biti zidani ili od predfabrikovanih betonskih 
   elemenata; 
- Oko objekta treba obezbediti prostor za za{titno uzemqewe i oblikovawe 
   potencijala u {irini najmawe 1,5 м. 

- Objektu trafostanice treba obezbediti pristup sa javne saobra}ajne povr{ine, 
   najmawe {irine  5 m za sredwi te{ki saobra}aj.  

      
  Pravila gra|ewa za podzemne instalacije: 

  
- Pri slobodnom polagawu kablovski vodovi se normalno pola`u u rov ~ija je 

dubina 0,8 m, a ~ija {irina zavisi od broja kablovskih vodova koji se pola`u u 
rov; 

- Me|уsobni razmak kablovskih vodova u rovu treba da bude najmawe 7 cm; 
- Na celoj du`ini kablovski vodovi moraju biti polo`eni u blagim krivinama, 

zmijoliko, radi kompenzacije eventualnih pomerawa i temperaturnih uticaja; 
- Kablovi se u rovu pola`u u sloju posteqice 20 cm. Posteqica je od sitnozrnaste 

zemqe ili peska; 
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- Na svim onim mestima gde se mogu o~ekivati ve}a mehani~ka naprezawa sredine 
ili postoji eventualna mogu}nost mehani~kog o{te}ewa, kablovski vodovi se 
pola`u iskqu~ivo kroz kablovsku kanalizaciju; 

- Kablovska kanalizacija se primewuje na prelazima ispod kolovoza ulica, staza i 
puteva, kolskih prelaza i sl; 

- Rastojawe izme|u kablovskih vodova i vodovodnih ili kanalizacionih cevi mora 
da iznosi najmawe 50 cm; 

- Polagawe kablovskih vodova  ispod vodovodnih cevi nije dozvoqeno; 
- Pri ukr{tawu kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima 

kanalizacije mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojawe od 30 cm (~isti 
razmak); 

- Paralelno vo|ewe kablovski vodova uz temeqe ili zidove zgrada ne treba da se 
vr{i na razmaku mawim od 50 cm od spoqne povr{ine objekta pod zemqo; 

- Du`  kablovske trase sa odre|uje za{titni koridor {irine 1 m, u kojem je 
zabrawena gradwa objekata, i sa|ewe visokog rastiwa. 

 
ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 4-86/18 од 27.03.2018. године. 

 
ВОДОВОД 

 

Услови за пројектовање ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 39/426 од 10.04.2018. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Условима пројектовање  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-87/18 од 05.04.2018. године.

  

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Услови за пројектовање ''Телеком Србија'' АД Лозница, бр.А332-135600/1 од 03.04.2018. године.

  
ТОПЛОВОД 

 

Услови за пројектовање  ЈКП  ''Топлана'' Лозница, број 276/1 од 03.04.2018. 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 23/15 и 77/15).  

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

 -ЈП ''Лозница развој'' Лозница 

       
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

              -Услови ЕПС Београд, Огранак  Лозница, број 4-86/18  од  27.03.2018. године, 

              -Услови ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 39/426 од 10.04.2018. године. 

 -Услови ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-87/18 од 05.04.2018. године. 

- Услови''Телеком Србија'' АД Лозница, бр.А332-135600/1 од 03.04.2018. године. 

- Услови ЈКП  ''Топлана'' Лозница, број 276/1 од 03.04.2018. године. 

              -Идејни пројекат. 
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ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

       

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

условима. 

 

Према Изводу из листа непокретности број 8809 КО Лозница СКН Лозница на 

предметној парцели се налази објекат (занатска радња) привременог карактера који је 

потребно уклонити пре почетка изградње планираног објекта. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 

издатог у складу са овим локацијским условима. 

 

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. 

 
 

      
 

 

 

 


