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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву О.Д.С. "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД Лозница из 

Лознице, за локацијске услове за доградњу ДВ 10kV по постојећим бетонским 

стубовима od MБТС 10/0,4Kv "Воћњак дом" до ПТС 10/0,4Kv "Воћњак Гробље" 

на више катастарских парцела у КО Воћњак, 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 Просторног 

плана града Лознице (''Службени лист града Лозница'', број  13/2011), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
 за доградњу ДВ 10kV по постојећим бетонским стубовима od MБТС 10/0,4Kv 

"Воћњак дом" до ПТС 10/0,4Kv "Воћњак Гробље" на више катастарских 

парцела у КО Воћњак, категорије Г, класификационог броја 222410. 

 

- Списак кат. парцела: 270/2,  270/3, 270/8,  270/9,  270/5, 270/10, 270/11, 

834, 283/2, 283/3, 283/1, 283/4, 284, 271, 371, 372/1, 372/8, 372/7, 372/6, 

372/5, 372/4, 372/2, 373/1, 373/2, 373/4, 373/3, 373/5, 373/7, 373/6 и 375, све 

у КО Воћњак.  

 

ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ПЛАНУ 

 

- Нове мреже 10 kV у насељима са мањом густином становања планирати 

надземне мреже са самоносивим кабловским водовима, а у руралним 

деловима општине мрежа се може градити и са ужетом Ал/ч. Надземне 

мреже се могу градити као мешовити водови 10 и 0,4 Kv. 

- Постојећу надземну мрежу замењивати према динамици планираних 

реконструкција подземном кабловском мрежом или надземном мрежом са 

самоносивим кабловским сноповима у циљу погонске сигурности и 

ослобађању простора за друге урбанистичке намене (дрвореди, зеленило, 

објекти и сл.). 

 
 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

 

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 

 

I. Подносиоцу захтева, Одсеку за спровођење обједињене процедуре, Одељења 

за планирање и изградњу градске управе Града Лозница по захтеву број РОР-

1О2-29183-1ОС-1/2016 (заводни број у надлежном органу 353-211/2016-У) за 

доградњу ДВ 10 кУ по постојећим бетонским стубовима од МБТС 10/0,4 кУ 

„Воћњак дом“ до ПТС 10/0,4 кV „Воћњак гробље“ на више катастаских парцела у 

КО Воћњак поред и изнад државног пута 11Б реда број 330, деоница број: 33001 

од чвора број 2702 Лозница на км 0+000 до чвора број 33001 Зајача на км 11+854 

изнад према Референтном систему ЈП „Путеви Србије“ у складу са Уредбом о 

категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 

93/15) (у даљем тексту: предметни пут). 
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II. Ови услови имају важност једне године и могу се користити искључиво у 

сврху израде: 

• Локацијских услова за изградњу предметних инсталација, 

• Техничке документације за изградњу предметних инсталација 

III .Инсталације из тачке I ових услова могу се планирати на локацији и то: 

• Поред државног пута 11Б реда број 330 на предметној деоници на оквирној 

стационажи од км 6+300 до км 6+885 са леве или десне стране пута у правцу 

раста стационаже по постојећим бетонским стубовима; 

•  Изнад државног пута 11Б реда број 330 на предметној деоници на оквирној 

стационажи између км 6+579 и км 6+610; 

Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред и изнад 

предметног пута уз испуњење следећих услова: 

1. Општи услови за постављање предметних инсталација поред и изнад 

предметног пута: 

•  Tраса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 

инсталацијама поред и изнад предметног пута; 

2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем: 

• предметне инсталације морају бити постављене по постојећим бетонским 

стубовима; 

• не дозвољава се постављање нових стубова на правцу постојећих; 

•  уколико се планирају нови стубови они морају бити удаљени од спољне ивице 

коловоза на растојању које не може бити мање од висине стуба, уз обезбеђење 

сигурносне висине од минимум 7,00 м од најниже горње коте коловоза до 

лананице, при најнеповољнијим температурним условима; 

3. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем: 

•  Укрштање инсталације са путем пројектовати под углом од 90° уколико 

техничке могућности дозвољавају с тим што не може бити мањи од 30°; 

•  неопходно је обезбеђење сигурносне висине од минимум 7,00 м од најниже 

горње коте коловоза до лананице, при најнеповољнијим температурним условима 

са постојећих стубова; 

• ТС или мерни ормани, могу да се поставе само у заштитном појасу државног 

пута, односно није дозвољено постављање истих у појасу регулације тог пута. 

Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација 

не угрожава стабилност државног пута и обезбеђује услове за несметано 

одвијање саобраћаја на државном путу као и да не омета одржавање предметне 

деонице државног пута;  

Техничку документацију, потребно је да изради предузеће, односно друго правно 

лице које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације 

за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом за одговорног 

пројектанта која имају одговарајуће резултате у изради техничке документације 

за ту врсту и намену објеката. 

Техничка документација треба да садржи: 

• ситуациони план на катастарско-топографској подлози на коме су обележене 

тачне стационаже предметног пута на почетку и крају паралелног вођења 

предметних инсталација, на месту укрштаја, на местима уласка и изласка 

предметних инсталација из катастарских парцела које припадају предметном 

путу; 

• геодетски снимљене попречне профиле предметног пута на почетку и крају 

паралелног вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на местима 

уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају 

предметном путу са свим елементима пута и границама парцела на којима се 

налази пут, у размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем инсталација и 

растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све 
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неопходне техничке детаље полагања (стационажа пута, пречник инсталације, 

удаљење од ивице коловоза и висина стуба и др.); 

•  технички опис којим се дефинише траса инсталације са свим својим 

елементима као и опис технологије извођења радова; 

• детаље; 

• табеларни преглед постављања предметних инсталација поред и изнад 

предметног пута, који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у 

пројекту и оверен печатом и потписом одговорног пројектанта. 

Тачне стационаже предметних инсталација поред и изнад предметног пута 

утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних 

тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“); 

Ови услови не производе правно дејство за део локације предметне инсталације, 

који су у складу са предлогом техничке документације пројектовани на к.п. чији 

су власници - корисници, друга, физичка и правна лица. Инвеститор се обавезује 

да реши имовинско правне односе на к.п. са корисницима - власницима за 

ангажовање дела њиховог земљишта у складу са техничком и осталом 

документацијом. 

Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са 

ЈП „Путеви Србије“ уреди односе у складу са чланом 17. став 1. тачка 10. Закона 

о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 

104/13) и Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник 

РС", бр. 16/2009) а према достављеној техничкој документацији. 

За поставаљање предметних инсталација, посебним уговором биће регулисано 

плаћање накнаде за коришћење-закуп дела земљишног појаса предметног пута, у 

складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник 

РС", бр. 16/2009). (члан 6. - За постављање водовода, канализације, електричних, 

телефонских и телеграфских водова и сл. (у даљем тексту: инсталација) на 

државном путу, плаћа се накнада у висини од 24,00 динара по метру постављених 

инсталација пречника (ширине) до 0,01 метара, а за инсталације већег пречника 

(ширине), накнада се сразмерно повећању пречника (ширине) линеарно увећава. 

Накнада из става 1. овог члана плаћа се једнократно, приликом закључења 

уговора.) 

Ови услови имају важност годину дана или до истека важења Локацијских 

услова/Грађевинске дозволе и могу се користити искључиво у сврху израде 

техничке документације за доградњу ДВ 10 кV по постојећим бетонским 

стубовима од МБТС 10/0,4 кV „Воћњак дом“ до ПТС 10/0,4 кV „Воћњак гробље“ 

на више катастаских парцела у КО Воћњак. Решење се може издати искључиво 

на основу прибављене Сагласности JП"Путеви Србије". 

 

 

СИСТЕМ ЕЕ 
 

1. Електроенергетски услови: 

1.1. Очекивана инсталисана снага: кVА. 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је пројектовати и изградити следеће електроенергетске објекге, 

укључујући и прибављање потребних сагласности и одобрења: 

2.1.1. Доградити далековод 10 кV по постојећим бетонским стубовима 

проводником типа ЗИ ЗКЗ ХНЕ 48/0-А Зх(1х50)+50 тт2 , у дужини од око 685 метара. 

Далековод пројекговати и изградити у складу са ТП 8 ЕПС-а. 

2.2. Напон прикључења: за ДВ 10 000 V. 

2.3. Место прикључења: МБТС 10/0.4 кV "Воћњак Дом”. 

2.4. Врста прикључка: трофазни. 

2.5. Начин прикључења:подземни - подземним каблом дужине 30 метара из 

МБТС 10/0.4 кV"Воћњак Дом” до првог ДВ стуба . 

2.6. Извести систем заштите од пренапона. 
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2.7. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: 

Рачунати са снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафо станици 

МБТС 10/0.4 кУ "Воћњак Дом” Воћњак од: 250 М\/А при напону 10 кV, одноно 500  

 

2.8. МVА при напону 20 кV ,а на нисконапонским сабирницама у трафостаници 

од 20111 МVА. У трафостаници је енергетски трансформатор снаге 400 кVА. 

3. Остали услови: 

3.1.0бјекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката 

испоручиоца. 

3.2. Ови услови се издају за потребе добијања локацијских услова. 

Придржавати се Техничких препорука ЕПС и Правила о раду дистрибутивног 

система.  

 

ТЕЛЕКОМ: 
 

Доградњом предметног далековода по постојећим бетонским стубовима неће бити 

угрожени подземни ТК каблови. 

 

 
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 

 

- Решење се може издати искључиво на основу прибављене Сагласности ЈП 

"Путеви Србије". 

 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

- Услови ЈП "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд, број 

ЉНП 328 од 17.11.2016. године, 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-139/16 од 14.09.2016. године, 

-Услови "Телеком Србија" И.Ј. Шабац бр. 7010-433356/1 од 10.11.2016. године, 

        - Идејно решење. 

 

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 страници Града Лознице и имаоцима јавних 

овлашћења. 

 

 

 

 

 



 5 

 

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 

Илић Биљана,                                                            Милица Павловић, дипл. правник 

дипл. просторни планер                          

 

 

              ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


