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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, Ул.Слободана Пенезића бр.1 преко 

пуномоћника Рашевић Весне зи Лознице за издавање  локацијских услова у предмету изградње 

МБТС 10/0,4кВ ''Вука Караџића'' на к.п.бр.15604 КО Лозница са прикључним кабловским 

водом 10кВ и расплетом мреже ниског напона 0,4кВ, на основу чл. 53.а и 69.став1 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 114/15), Правилника о поступку спровођењу 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.113/15) и Плана детаљне 

регулације блока између Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јован 

Цвијића у Лозници (''Службени лист општине Лознице'', број 16/16), издаје 

 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

за катастарску парцелу 15604 КО Лозница, површине 0.10.70ха, за изградњу МБТС 10/0,4кВ 

''Вук Караџић'' са прикључним кабловским водом 10кВ и расплетом мреже ниског напона 

0,4кВ, категорије објекта Г, класификационог броја 222420(79%) и 222410 (21%).  

                                    

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

ЕЕ услови од 30.08.2017.године:  

 1.    Електроенергетски услови: 

1.1. Типски прикључак: тип - ознака прикључка Г-42 

1.2.  Одобрена снага за станове: број станова са       одобрена вршна снага једног 

                                                            истом снагом 8       стана (кМ)  17.25 

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

                                                             истом снагом 12      локала (кМ) 11.04  

  

1.4.  Одобрена снага за заједничку потрошњу: 

                                                        намена зп носилац број зп. са         одобрена вршна 

                                                        потрошње                  истом снагом        снага једне зп.(кМ) 

 степениште                          1                            11.04 

 котларница                           1                            11.04 

 лифт                                      1                             17.25 

 

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

процесу рада:____ сати  

1.6. Начин загревања у објекту:Гас. 

1.7. Намена потрошње: Стамбено-пословни објекат. 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО: 

2.1.1. Нову тарфостаницу 10/0,4кВ предвиђену Планом детаљне регуалције, која гравитира 

локацији стамбено-пословног објекта. Трафостаницу пројектовати типа МБТС (ЗТС) 

10/0,4кВ 2х630КВА дистрибутивног карактера са 4 високонапонске ћелије (2 водне, 2 

трафо) и припадајућом нисконапонском опремом. Локацију ТС одредити у договору са 
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надлежном урбанистичком установом. ТС пројектовати и изградити према техничкој 

препоруци ТП 1а. 

2.1.3. Нову трафостаницу (из тачке 2.1.1.) прикључити по принципу улаз-излаз расецањем 

10кВ кабловског вода, веза ТС Школски Центар Поенкарева изведен проводником типа 

РР41 3х50мм2, у непосредној близини будуће ТС. Од места расецања до нове ТС 

прикључак извести 10кВ каблом типа ХНЕ 49-А 3х(1х150)мм2. 

2.1.5. Нисконапонски вод, дужине око 100 метара, проводником типа ХР00-А 4х150мм2 

или изузетно РР00-А 4х150мм2, од будуће трафостанице 10/0,4кВ до КПК на предметном 

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

изолационог материјала са степеном заштите најмање IP54. 

Кабловке водове 10kV i 0,4kV пројектовати и изградити према техничкој препоруци ТП-3 

ЕПС-а. 

2.2. Напон прикључења објекта; 3x230/400 V 

2.3. Место прикључења објекта: КПК 3х250/150 

2.4. Врста прикључка: Трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

- надземни:  

- удаљеност од система: тип прикључка: Г-42. 

- тип кабловске прикључне кутије – 3х250/150 

- унутрашњи део прикључка:кабл РР00-А 4х150мм2 

2.6. Место везивања прикључка на систем : КПК 3х250/150 

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

од напона корака и заштиту од пренапона. 

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

нисконапонских прекидача, назначене струје 16 А и 25 А . 

2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: 

- трофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове 20 ком, за 

локале 2 ком, за заједничку потрошњу 3ком, 

-  једнофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове ком, за 

локале     ком, за заједничку потрошњу  ком 

- тросистемско вишефункцијско дигитално бројило директна мерна група . 

Трофазна електронска бројила , а према спецификацији АМ1/МI система верзија 2.0. 

За управљање тарифама уградити управљачки уређај: Интегрисан у бројилу. 

2.10. Обавезна уградња, у мерно-разводном орману, нисконапонских прекидача који 

служе за техничку заштиту и за ограничавање снаге - струје, следећих назначених струја по 

фази: 

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

                                                        8                       25А                                трофазни 

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

                                                        12                       16А                                 трофазни 

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

      степениште            1        16А             трофазно 

  лифт                        1 25А             трофазно 

 Котларница            1        16А              трофазно 

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

мерно-разводни орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Опис 

ормана се даје у посебном текстуалном прилогу који је саставни део овог акта. Број ормана 

на објекту: 

2.12. Мерно разводни орман сместити:  У ходнику зграде 

2.13. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити 

декларисани за систем назначених напона 230 V / 3x230/400 V. 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 документације: Рачунати са 

снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4 М МБТС 
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Лозница од: 250 МVА при напону 10 kV, односно 500 МVА при напону 20kV, а на 

нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 МVА. У трафостаници је 

енергетски трансформатор снаге 630 МА. 

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, обезбеди фактор снаге од најмање соз ф = 0,95. 

3.4. 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. 

3.5. Трошкови изградње потребне инфраструктуре за прикључење објекта на 

дистрибутивни систем електричне енергије износи око 8.668.590,72 динара са ПДВ-ом. 

Трошкови су одређени по важећем ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни а 

међусобне обваезе биће десинисане посебним уговором који је потребно потписати са ЕД 

Лозница пре издавања грађевинске дозволе. 

3.6.   Цена прикључка ( након изградње потребне инфраструктуре из тачке 3.8.) по 

Методологији за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију 

електричне енергије износи око 1.174.669,91 динара са ПДВ-ом. Коначан обрачун за 

прикључење објекта на дистрибутивни ЕЕС биће урађен након захтева за прикључење у 

зависности од ценовника који тада буде важећи и учешћа подносиоца захтева у набавци 

опреме, уређаја и материјала за извођење прикључка. 

3.7. Међусобен обавезе у смислу реализације ових услова биће дефинисане посебним 

уговором сачињеним између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након подношења 

одговарајућег захтева. 

 
            Објекат такође пројектовати према Условима бр.4-137/17 од 14.08.2017.године. 

              
             Међусобне обавезе у смислу  реализације ових услова биће предмет посебног уговора 

потписаног између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након подношења одговарајућег 

захтева за реализацију ових техничких услова. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145. 

 

ЈП ''Дирекција за развој и управљање Бање Ковиљаче'' из Бање Ковиљаче 

 

 
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.4-137/17 од 14.08.2017.године 

 Услови ЕД Лозница, бр.4-114/17 од 30.08.2017.године 

 Идејно решење.  

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

Приликом подношења захтева по члану 145. Закона  доставити: 

1. Уговор између ЕД Лозница и подносиоца захтева за реализацију техничких услова  
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НАПОМЕНА:  

 

Потребно је да се парцела бр.15604 КО Лозница на којој се налази МБТС пре подношења 

захтева за упoтребну дозволу издвоји парцелацијом. 

 

Локација МБТС је утврђена према чл.69. став 1. Закона о планирању и изградњи. 

 

     

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. 

 

 

  

          

           ШЕФ ОДСЕКА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

                         НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                        

      Милица Павловић, дипл.правник                    

 


