
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број предмета: ROP-LOZ-38175-LOC-1/2018  

Заводни број: 353-273/2018-V 

Датум: 22.01.2019.године 

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 ''Срески суд 2'' к.п. 5114 КО Лозница са 

прикључним кабловским водом 10 kV , 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, 145/14 и 83/18), 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 

Планом детаљне регулације блока између Улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, 

Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број  25/16), 

издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградњу МБТС 10/0,4 kV ''Срески суд 2'' на к.п. 5114 КО Лозница са 

прикључним кабловским водом 10 kV, категорија објекта Г, класификациона број 

222420 и 222410.     

 

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

''Срески суд 2'' к.п. 5114 КО Лозница са прикључним кабловским водом 10 kV, урађен од 

стране ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, Слободана Пенезића 

1, број 1861 из децембра 2018. године.  

 
ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 

 
За напајање будућих потрошача на основу пораста оптерећења планирана је нова трафостаница 

МБТС „Срески суд 2“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA, непосредно уз ЗТС 10/0,4 kV „Срески суд“, која 

практично представља проширење постојеће трафостанице. Планирана ТС лоцирана је тако да може да 

обезбеди напајање потрошача и у суседним блоковима. Нова трафостаница биће у прстенастој вези са 

трафостаниоцама ЗТС „Срески суд“ и МБTС „Пошта“. Плaнирaна трaфoстaница је мoнтaжнo бeтoнскe сa 

три вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу 

улaз-излaз.  
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ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 4-05/19 од 14.01.2019. год. 

 
ВОДОВОД 

 

Услови за пројектовање ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 1/27 од 18.01.2019. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Условима пројектовање  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-140/19 од 09.01.2019. године.

  

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Услови за пројектовање ''Телеком Србија'' АД Лозница, бр.А332-8481/1 од 10.01.2019. 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 72/18).  

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

 -ЈП ''Лозница развој'' Лозница 

       
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

              -Услови ЕПС Београд, Огранак  Лозница, број  4-05/18 од 14.01.2019. године. 

              -Услови ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број1/27 од 18.01.2019. године. 

 -Услови ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-140/19 од 09.01.2019. године. 

- Услови''Телеком Србија'' АД Лозница, бр. А332-8481/1 од 10.01.2019. године. 

              -Идејни пројекат. 

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

       

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

условима. 

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске 

дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет 

захтев. 

 

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

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу 

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 
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Обрадио:  

                          

    ___________________                                                

Мирјана Матовић Марковић,                               

дипл.простор. план. 

 

         ШЕФ ОДСЕКА                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

_________________________                        __________________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.              Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 
 

      
 

 

 

 


