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

ОДС ''ЕПС Дистрибуција''доо Београд, Огранак ЕД Лозница, Слободана Пенезића бр.1 

преко пуномоћника Владана Којића Горње Борине за издавање локацијских услова за 

изградњу МБЗС 10/0,4кV ''Здравко Машановић'' са прикључним кабловским водовима 

10кV од ТС 35/10кV'' Бања Ковиљача'' – ТС 10/0,4кV ''Здравка Машановића'' и до ТС 

10/0,4кV ''Дископатија'' Бања Ковиљача преко више катастарских парцела у К.О.Бања 

Ковиљача,  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), Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Сл.лист града 

Лозница'', бр.4/11 и 5/11), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарске парцеле 106/2, 105/11, 557/1, 548, 551/1, 565, 429/3, 430, 447, 547, 562 и 448/1 

К.О.Бања Ковиљача за изградњу МБЗС 10/0,4кV ''Здравко Машановић'' са 

прикључним кабловским водовима 10кV од ТС 35/10кV'' Бања Ковиљача'' – ТС 

10/0,4кV ''Здравка Машановића'' и до ТС 10/0,4кV ''Дископатија'' Бања Ковиљача, 

категорије објекта Г, класификационог броја 222410 (39%) и 222420 (61%). 

         

                            
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

1. Електроенергетски услови: 

 1.1.Типски прикључак: тип-ознака прикључака Г-52 

Очекивана инсталисана снага:  kVA 

1.2.Одобрена сн га за станове:  број станова са истом снагом     одобрена вршна снага једног стана kW 

                 96                                                             11.04 

1.3.Одобрена снага за локале:    број локала са истом снагом      одобрена вршна снага једног локала kW 

      7     11.04 

1.4.Одобрена снага за заједнчку потрошњу: намена зп    носилац       број зп.са        одобрена вршна снага  

               потршње     истом сангом        једне зп kW 

               лифт                   2                      13.80 

              степениште       4                      11.04 

1.5. Време трајања могућег прекида у напајању електричном енергијом без већих штета у 

процедурада:   сати 

1.6. Начин загревања у објекту: Централно грејање 

1.7. Намена потрошње: Туристички објекат (Апарт-хотел) 

 

2. Технички услови: 

 2.1.     Потребно је изградити следеће ЕЕО: 

 2.1.1.  МБТС (3ТС) 10/0,4kVА дистрибутивног карактера са 4 високонапонских ћелија (2 водне,1 

трафо и 1 резервна) и одговарајућом нисконапонском опремом. Основне карактеристике расклопних 

апарата и друге опреме на месту прикључења на дистрибутивну мрежу и на месту примопредаје 

електричне енергије ТС су: 

- Избор расклопиве опреме врши се према стандардима SRPS N.B2.730 и SRPS N.B2.751 

- Командно испитивање за расклопни блок ВН врши се по SRPS N.K3.503 

- Мерна и заштитна опрема према Правилима о раду дистрибутивног система 
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2.1.2.Опремити  изводну 10kV ћелију у ТС 35/10 kV БАња Ковиљача сабирничким растављачем, 

вакуумским прекидачем и излазним растављачем са ножевима за уземљење, са припадајућом мерном 

и заштитном опремом. 

- Избор расклопне опреме врши се према стандардима SRPS N.B2.720 и SRPS N.B2.751 

- Командно испитивање за расклопни блок ВН врши се по SRPS N.K3.503 

- Мерна и заштитна опрема према Правилима о раду дистрибутивног система 

2.1.3 Изградња новог кабловског вода 10kV вода тиопа ХНЕ 49-А 3х(1х150)мм2 од ТС 35/10кVБања 

Ковиљача до нове ТС 10/0,4кV''Gramax PGP'' потребне дужине.КВ пројектовати и изградитиуз 

поштовање ТП бр.3ЕД Србије. 

2.1.4 Постојећи кабловски вовд 10kV (ТС 35/10 kV Бања Ковиљача – ТС 10/0,4 kV''Дископатија'' – ТС 

10/0,4 kV’'Уједињене Нације'') извући из ТС 10/0,4 kV’'Дископатија'' и наставити га тако да ТС 10/0,4 

kV''Уједињене Нације'' буду директно повезане са ТС 35/10 kV Бања Ковиљача. 

2.1.5 Изградња новог кабловског 10 kV вода типа ХНЕ 49-А 3х(1х150)мм2 од ТС10/0,4 

kV''Дископатија'' 8користећи ослобошену водну ћелију) до нове ТС 10/0,4кV''Gramax PGP''. КВ 

пројектовати и иизградити уз попштовање ТП бр.3ЕД Србије. 

2.1.6 Нисконапонске поземне водове, изведене проводником типа ХР00-А 4х150мм2 или изведено 

РР00-А 4х150мм2, од будуће трафостанице МБТС 10/0,4kV ’'Gramax PGP'' до КПК на предметно 

објекту КПК је потребно поставити на фасаду објекта и мора бити израђена од изолационог 

материјала са степеном заштите најмање  IP54. 

2.2. Напон прикључења објекта:10000V 

2.3. Место прикључења објекта:изводна ћелија 10kV у ТС 35/10 kV’'Бања Ковиљача'' 

2.4. Врста прикључка: трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

- Подземни 

- Удаљеност од система: тип прикључка:Г-52 

- Тип кабловске прикључне кутије – 3х250/150 

- Унутрашњи део прикључка: кабл ХР00-А 4х150мм2 

2.6. Место везивања прикључка на систем:НН блок у новој ТС 10/0,4kV''Gramax PGR'' 

2.7.Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира TN-C-S, заштиту од напона 

корака, заштиту од пренапона 

2.8. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом нисконапонског 

прекидачаназначене струје 16А и 20А. 

2.9. За мерење унутрашње електричне енергије уградити електронска бројила: 

- Трофазно бројило активне електричне енергијекласе тачности2:за станове 96 комада, за 

локале 7 ком, за зајеедничку потрошњу 6 ком, 

- Једнофазно бројило елктричне енрргије класе тачности 2: за станове  ком, за локале ком, за 

заједничку потрошњу ком 

- Тросистемско вишефункционално дигитално бројило директна мерна група 

Трофазна електронска бројила, а према спецификацији АМI/MDI система верзија 2.0 

За управљање тарифама уградити управљачки уређај: Интегрисан у бројилу 

2.10 Обавезна уградња, у мерно-разводном орману, нисконапонских прекидачакоји служе за техничку 

заштиту и за ограничавње снаге-струје, следећих неназначених струја по фази: 

- за станове се уграђује:  број станова  струја НН прекидача      начин прикључења  

          96                      16А                               трофазно 

- за локале се уграђује:    број локала       струја НН прекидача      начин прикључења 

           7         16А        трофазно 

- за заједнчку потрошњу се уграђује: врста зп     број зп       струја НН         начин прикључења 

               лифт     2              13.80                трофазно 

     степениште        4        11.04                трофазно 

2.11. Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерно-

разводни орману складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Опис ормана се даје у 

посебном текстуалномприлогу који се саставни део овог акта. Број ормана је објекту. 

2.12 Мерно разводни орман сместити: У ходнику зграде. 

2.13 Прикључни раскопани апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за 

системназначених напона 10kV, 230V I 3x230/400V. Могу се користити само мерни уређаји који су 

одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале 

2.14. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке докунемтације: Рачунати са снагом кратког 

споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4kV од :250 kV напону 10 kV, 

односно 500MVA при напону 20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 

MVA. У трафостаници ће бити енергетски трансформатор снаге 400kVA. 
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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 обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно уградњом потребне 

опреме у објекту обавезни фактор снаге од најмање cos 0,95. 

3.4.Инвеститиор је дужан да угради дизел електрични агрегат за напајање електричних трошила која у 

случају квара на електроенергетским објекатима оператора дистрибутивног система не смеју остати 

безелектричне енергије. Обезбедити аутоматиком агрегата да мрежа и агрегат директно или  преко 

инсталације инвеститора не дођу у електричну везу. 

3.5. Међусобне обавезе у смислу реализације ових услчова биће дефинисане посебним уговором 

сачињеним између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након подношења одговарајућег захтева. 

                    
ВОДНИ УСЛОВИ    

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и 

израде техничке документације за изградњу МБЗС 10/04 кУ «3дравка Машановића» са прикључним 

кабловским водовима 10 кУ од ТС 35/10 кУ «Бања Ковиљача» - ТС 10/04 кУ «3дравка Машановића» и 

до ТС10/04 кУ «Дископатија» Бања Ковиљача; 

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију других 

објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; 

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, под редним бројем 24, од 

10.08.2016. године; 

4. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима ксји уређују израду пројеката, 

усвојити техничко-технолошка решења уз иснуњење следећих услова: 

4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са законсхзш прописима и нормативима 

за ову врсту радова. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима и условима; 

4.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важеВДм законским прописима; 

4.3. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима 

(водним актима и техничкој документацији) и планираним водним објектима на начин који ће 

обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода; 

4.4. Све радове уклопи ги у постојећу геометрију терена; 

4.5. Укрштање кабловеког вода са коритом водотока предвидети приближно под правим 

углом: 

- Полагањем кабловског вода у заштитној цеви на дубини од 1,5 т испод нивелете дна нерегулисаног 

корита водотока, 

- Качењем кабловског вода на мостовску конструкцију са низводне стране у заштитној ПВЦ цеви 

изнад ДИК-а (доња ивица конструкције), тако да метални носачи буду заштићени од утицаја великих 

вода (Д% као и од негативног утицаја материјала који носи ток при великим водама; 

4.6. Пројектно решење треба да буде такво да се не угрози стабилност постојећих водних 

објеката, обала и корита водотока, да се не смањи протицајни профил и да се не угрози водни режим у 

водотоку по квантитету и квалитету; 

4.7. Пројектном документацијом предвидети уређење околног терена у зоии корита реке, 

односно враћање у првобитно стање, након изградње предметног објекта; 

4.8. Положај кабловског вода обележити видним белегама и исти сиимити. 

4.9. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предметним катастарским 

парцелама у зони изградње; 

4.10. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом 

органу, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију предметног објекта у 

складу са прописима. 

На основу приложене документације констатовано је следеће: 

Најближи водотоци иредметном објекту су Гучевски поток и Симића поток, подслив Дрина, 

водно подручје Сава. На основу чл. 117. Закона о водама, предвиђени објекат припада типу објекта 

број 30, други објекат и радови који могу привремено, повремеио или трајно да проузрокују промене у 

водном режиму или на које може утицати водни режим. 



 4 
Део трасе планираног објекта прелази преко катастарских парцела број 547 ( корито 

Симића потока) и 548 (корито Гучевског или Дубоког потока), чији је корисник ЈВП «Србијаводе», 

Сходно условима из диспозитива решења техничка документација треба да буде урађена у 

складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне осиове РС «Сл. гласник РС» број 

11/2002), Законом о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС 98/2013 - одлука УС, 132/2014 

и 145/2014) и Законом о заштити: животне средине («Сл. гласник РС», број 135/2004) и важећим 

подзаконским актима, уз обавезне прилоге: 

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке 

документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната, 

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке), 

-техничко решење за објекхе и утицај на водни режим. 

Условом број 4.10. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничхе 

документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу 

захтеза за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова («Сл. 

гласник РС», бр. 74/2010 и 116/2012), обрати овом органу захтевом ради издавања водне сагласности у 

складу са чл. 119. - 121. Закона о водама. 

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге («Службени гласник РС», 

бр. 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, што је дато у услову број 3. 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОБЈЕКТЕ ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА: 

 

       -  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 и 77/15). 

                

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

 

 Услови ''ЕПС Дистрибуција''доо Лозница, бр.4-179/2015 од 20.11.2015.год. 

 Водни услови Одељења за привреду, бр.325-4/2016-06 од 10.08.2016.год  

 Идејно решење.      

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ:   
 

Уз захтев за грађевинску дозволу приложити: 

 

1. Уговор сачињен са ''ЕПС Дистрибуција''доо и инвеститиора (везано за услове бр.4-

179/2015 од 20.11.2015.године). 

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 издат у 

складу са овим локацијским условима. 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби ради 

објављивања на интернет старници Града Лознице (www.loznica.rs) 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                         

Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                     Милица Павловић, дипл.правник                    

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 


