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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву ОДС „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Лозница Слободана Пенезића бр.1 чији је пуномоћник Рашевић
Весна из Лознице, за изградњу кабловског вода 10 kV, веза: ТС 35/10 kV ''Лозница 5'' - МБТС 10/04 kV
''Индустријска зона 2'' - ЗТС 10/04 kV ''Фекална станица'' на к.п. 4533/8 и 4533/19 КО Лозница, на основу
чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и
52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана детаљне
регулације индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 7/07, 1/12, 17/17, 4/19 и
8/21), издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарске парцеле број 4533/8 и 4533/19 КО Лозница за изградњу кабловског вода 10 kV, веза: ТС
35/10 kV ''Лозница 5'' - МБТС 10/04 kV ''Индустријска зона 2'' - ЗТС 10/04 kV ''Фекална станица'' на к.п.
4533/8 и 4533/19 КО Лозница, категорија објекта Г, класификациони број 222410 (Локални електрични
подземни вод 10 kV), дужина кабловског вода 73+73м.

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Пројекат електроенергетске инсталације) за изградњу
кабловског вода 10 kV, веза: ТС 35/10 kV ''Лозница 5'' - МБТС 10/04 kV ''Индустријска зона 2'' - ЗТС 10/04 kV
''Фекална станица'' на к.п. 4533/8 и 4533/19 КО Лозница са прикључним кабловским водом 10 кV и расплетом
мреже ниског напона, урађен од стране  ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Лозница, ИДР под
бројем Е-ИДР-2068 из новембра 2021. године, Лозница и Идејно решење (Главна свеска) урађено од стране  ОДС
"ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Лозница, ИДР под бројем 2068 из новембра 2021. године, Лозница.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Електроенергетска инфраструктура

Средњанапонска мрежа 10 kV

Нa прoстoру oбухвaтa плaнa зaдржaвa сe пoстojeћa пoдзeмнa 10 kV мрeжa уз минималне корекције траса и
додатну механичку заштиту на  местима изградње новог коловоза. Заджава се 10 kV мрeжa зa међусобно
повезивање постојећих трафостаница и за повезивање са трафостаницама ван обухвата плана.Постојећи



надземни далековод 10 kV се планом демонтира и прелази у кабловски вод који се полаже у планираним
кабловским канализацијама планираних улица нова 1, нова 2, нова 3, нова 4, нова 5, нова 6, и нова 7.

Плaнирaни су нoви 10 kV вoдoви за пoвeзивaњe планираних трафостаница и постојећих у прстен.

Трасе далековода приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре.

Нискoнaпoнскa мрeжa 0,4 kV

Постојећа нисконапонска мрежа са самоносивим кабловским снопом (СКС) у улици Републике Српске се
задржава.

Постојећа надземна мрежу са алуминијумско-челичним (Al/Č) ужадима замењивати према динамици
планираних реконструкција подземном кабловском мрежом или надземном мрежом са самоносивим
кабловским сноповима у циљу погонске сигурности и ослобађења простора за друге урбанистичке намене
(дрвореди, зеленило,објекти и сл.)

Планирана нисконапонска мрежа у оквиру плана ће бити у кабловској канализацији у трoтoaримa планираних
улицa и на тај начин ће се извести рaзвoд НН мрeжe, a сaмa мрeжa ћe бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и
прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у склaду сa нaмeнoм oбjeкaтa грaдњe. Нисконапонсак мрежа се изводи  кабловским
водовима типа PP00-ASJ и XP00-ASJ пресека 3x150+70мм2 преко кабловских прикључних кутија (КПК) по
принципу улаз-излаз и ти водови не представљају везу између суседних трафостаница.

Нoвa мрeжa кaблoвскe кaнaлизaциje je плaнирaнa сa најмање чeтири ПВЦ цeви Ф110 мм и кaблoвским oкнимa
стaндaрдних димeнзиja нa рaстojaњу мaксимaлнo 40 м и нa тaj нaчин сe oмoгућaвa нaпajaњe oбjeктa.

Трансформација 110/35 kV

Постојећа трафостаница  ТС „Лозница 1“ 110/35 kV, 2х31,5 МVA  се задржава.          

Тренутно је то једина трафостаница 110/35 kV на подручју града Лознице и њени капацитети су релативно
попуњени. Да би се ослободили капацитети у трансформацији 110/35 kV намеће се потреба за изградњом нове
трафостанице 110/X „Лозница 2“ која је планирана Генералним Планом Лознице.

Трансформација 35/10 kV

Генералним Планом Лознице  а такође и предметним планом је планирана на овом простору једна
трафостаница 35/10 kV „Лозница 5“ чијом изградњом би се напајала 10 kV мрежа Индустријске Зоне и простор
поред Државног пута IБ реда, односно приобаља реке Дрине. Овај простор се задњих година интензивно
попуњава индустријским и другим објектима са значајном потрошњом електричне енергије са тенденцијом
даље изградње што оправдава изградњу ове трафостанице.

За изградњу трафостанице 35/10 kV „Лозница 5“ одвојена је парцела  северу западном делу Индустријске Зоне
као што је приказано на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре.

Објекат трафостанице је од типских предфабрикованих елемената малих димензија сличних типу ЕББ са
најмање 6 изводних и две трафо ћелије за максималну снагу трансформације 2х8 МVA, стим да за Индустријску
Зону задовољава 2х4 МVA.

 

Трансформација 10/0,4 kV

Нa предметном подручју постојеће трафoстaнице МБТС „Зона 1“,  МБТС „Зона 2“,  МБТС „Шепак“ и  МБТС
„Вали“  се задржавaју. трафoстaница  БЛТС „Зобилазни пут“ се дислоцира приликом изградње планиране
саобраћајнице. Из постојећих трафостаница напајају се постојећи потрошачи у оквиру плана, као и потрошачи из
суседних насеља.

За будуће могуће потребе квалитетног напајања у оквиру плана, планирају се нове трафостанице МБТС „Зона 3“
10/0,4 kV, капацитета 2x630 kVA, МБТС „Зона 4“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA, МБТС „Зона 5“ 10/0,4 kV,
капацитета 2x1000 kVA и МБТС „Зона 6“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA. Tрaфoстaнице  су пoчeтнoг
кaпaцитeтa 630 kVA и 1000 kVA,  a зaвршнoг кaпaцитeтa 2х630 kVA и капацитета 2x1000 kVA, штo зaвиси oд
пoрaстa oптeрeћeњa у oбухвaту плaнa.

Плaнирaне трaфoстaнице су мoнтaжнo бeтoнскe сa три вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa
je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу улaз-излaз. Зa плaнирaну трaфoстaницу издвaja сe jeдинствeнa
пaрцeлa jaвнe нaмeнe минималне величине 50 м 2 са обезбеђеним камионским приступом на јавни пут.

Трафостанице су распоређене тако да се њихова трафоподручја преклапају на удаљеностима мањим од 300 м,
како је приказано на графичком прилогу у виду кругова са радијусом 300 м.  Величина трафоподручја (размештај
трафостаница) је одабрана искуствено обзиром да је НН мрежа кабловска где је оптимална дужина преноса



електричне енергије до 300 м.

Лoкaциjе нoвих трaфoстaница прикaзaне су у грaфичкoм прилoгу EE инфрaструктурe.

 

Jaвнa рaсвeтa

Постојећа јавна расвета на челичним округлим стубовима висине 8 м у улици нова 1 се задржава уз
реконструкцију светиљки, како би се поправио квалитет осветљења у погледу равномерности и нивоа
бљештања. У улици Републике Српске расвета се задржава до тренутка планом предвиђене реконструкције
улице када се измешта у десни тротоар.

Планом се предвиђа изградња јавне расвете у планираним улицама на чеилично округлим стубовима висине до 8
м са лиром, на размаку од око 30м, како би се остварила минимална средња хоризонтална осветљеност од 15 lx.

Jaвнa рaсвeтa ћe сe нaпajaти прeкo пoсeбних oрмaрићa сa нeзaвисним мeрeњeм пoтрoшњe, a прикључaк ћe сe
oбeзбeдити сa пoсeбнoг извoдa у припaдajућoj трaфoстaници, штo ћe сe дeфинисaти прojeктнoм дoкумeнтaциjoм
jaвнe рaсвeтe.

У случajу рeкoнструкциje jeднoг дeлa улицe, jaвнa рaсвeтa сe рeкoнструишe у склaду сa динaмикoм
рeкoнструкциje дaтe улицe.

Трасе планиране јавне расвете приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре

НАПОМЕНА: Пре почетка радова, обратити се ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални
центар Електросрбија - Огранак Лозница, ради тачног обележавања трасе постојећих каблова и у свему
се придржавати издатих услова, који су саставни део овог плана.

 

Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру

Далеководи x kV

У заштитним зонама далековода или постројења забрањена је изградња стамбених, угоститељских и
производних објеката, a евентуална изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима
за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и
сл.СРЈ бр.18/92). Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који
ће се градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. Приликом израде Елабората прорачуне
сигурносних висина и удањености урадити за температуру проводника од + 80 степени,за случај да постоје
надземни делови,у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04.За израду Елабората користити податке из
пројектне документације далековода као и податке добијене на терену геодетским снимањем.

У Елаборат обавезно уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити њихов
однос и усклађеност у складу са условбима и законско техничком регулативом и дати закључак да ли је
испоштовано захтевано са евентуалним предлогом мера за усклађивање.

У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног
поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом.По изградњи објекта ( а пре издавања
дозволе) потребно је да инвеститор објекта достави А.Д.,,Електромрежа Србије" извештај о првим
испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије за испитивање
нејонизујућег зрачења а која је овлашћена од надлежног Министарства,чиме би се проверило да ли је задовољен
члан 5 ,,Правилника о границама нејонизујућег зрачења (Сл.гласник РС бр.104/2009).Потребно је анализирати
индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводивог материјала као и
утицај на планиране телекомуникационе водове.

Елаборатом мора бити обухваћена комплетна инфраструктура :

-јавна расвета,саобраћајница,водовод и канализација,топловод,дистрибутивна мрежа,озлењавање и др.Обавезно
дефинисати безбедоносне мере приликом извођења радова и експлоатације објеката.

У близини далековода а ван заштитног појаса ,потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у
зависности од индуктивног утицаја на :

-потенцијалне планиране објекте од електропроводивог материјалаи потенцијалне планиране
телекомуникационе водове.

-предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите,галванских уметака чији је изолациони
ниво виши од граничних вредности утицаја,изоловање надземних делова пластичним омотачима



-Уколико постоје метални цевоводи,у зависности од насељености подручја потребно је анализирати индуктивни
утицај на максималној удаљености до 1000 м од осе далековода.Индуктивни утицај,у зависности од отпорности
тла потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 м од осе далековода,у случају градње
телекомуникационих водова.

У случају да се уз Елабората утврди колизија далековода и планораних онјеката са пратећом инфраструктуром и
уколико се утврди јавни интерес планираног објекта и дстави налог мера за измештање,потребно је да се :

-Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза
између ,,Електромрежа Србије" и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или
реконструкције далековода а у складу са Законом о енергетици (СЛ.гласник РС бр.145/2014) и са Законом о
планирању и изградњи.

-О трошку инвеститора планираних објеката а на бази пројектних задатака,урадити техничку документацију за
адаптацију или реконструкцију и доставити ,,Електромрежа Србије"А.Д. на сагласност.

-О трошку инвеститора планираних објекара,евентуална даптација или реконструкција далековода мора се
извршити пре почетка било каквих радова на планираном објекту у непосредној близини далековода

-Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавестити представнике ,,Електромрежа Србије"
А.Д.

Елаборат доставити у минимално три примерка.За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини
далековода чији су власници "Електромрежа Србије" и "Електродистрибуција", потребна је сагласност
поменутог власника.

Препорука ЕМС-а:

-било који објекат најбоље планирати ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората.

-мимимално растојање планираних објеката,праттеће инфраструктуре и инсталација,од било ког дела стуба
далековода буде 12 м,што не искључује потребу за Елаборатом.

 

Мрежа / објекат             Заштитна зона / појас

 

Далековод 10 kV             Минимум 5 m, обострано од

                                               хоризонталне пројекције далековода

 

Далековод 35 kV             Минимум 15 m, обострано од

                                               осе далековода.

 

Далековод 110 kV           Минимум 25 m, обострано од

                                               осе далековода.

 

Далековод 220 kV          Увећава се у односу на водове

                                               110 кV за 0,75m.

 

Далековод 400 kV          Увећава се у односу на водове

                                               110 кV за 2 m.

 

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних  пројеката у складу са важећим
законским прописима.

Општи технички услови:

-Приликом извођења радова водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 м у односу на



проводнике далековода напонског нивоа 110 КВ

-Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 м
у односу на проводнике далековода,као и у случају пада дрвета

-Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде
приближи на мање од 5 м од проводника далековода напонског нивоа 110 КВ

-Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода

-Нисконапонске,телефонске прикључке,и др.прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом

-Приликом извођења било каквих грађевинских радова,нивелације тертена,земљаних радова и ископа у близини
далековода,ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода

-Све металне инсталације (електро-инсталације,грејање и сл.)и други метални делови морају да буду прописно
уземљени а нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала

-делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 м од најистуренијих делова
далековода под напоном

 

Трафостанице 10/0,4 kV

1. трафостаницу градити као МБТС, порталну од челичних профила, алуминијумско  стубну бетнску ТС или
зидану.

ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове
грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90);
трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу;
код избора локације ТС водити рачуна о следећем:

1. да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења;
2. да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;                             
3. о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;
4. о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;
5. о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС;
6. и утицају ТС на животну средину.

 

Извођење подземне електроенергетске мреже

-    Заштитни појас за подземне енергетске водове (каблове) износи,од ивице

     армирано -бетонског канала за напонски ниво од 1 кв до 35 кв - 1 метар

-    Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи

      - за напонски ниво од 1 кв до 35 кв - 10 метара

      - за напонски ниво од 110 кв и изнад 110 кв - 30 метара

35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно полагањем у земљу и
ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на периферији насеља ваздушно на
бетонском стубовима са голим проводницима;
дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,1 m за
каблове 35 kV;
електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1m од коловоза, где је могуће
мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
нисконапонска мрежа је кабловска и по правилу не повезује две суседне ТС;
нисконапонска мрежа се гради као "антенска" преко кабловских прикњучних кутија (КПК) по
принципу улаз излаз на објектима потрошача;
кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са изолацијом од
умреженог полиетилена, пресека 3x150+70 mm2 за основну мрежу (ТП3);
укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал,
односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена
кабла без раскопавања пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и
површине пута треба да износи најмање 0,8 m;
међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла)



у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07 m при
паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не
додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају
насатице на међусобном размаку од 1m;
при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5
m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове напона 35 kV;
При укрштању са телекомуникационим кабловима:При паралелном вођењу енергетског и
телекомуникационог кабла дозвољен је најмањи хоризонтални размак од 0,5 м за каблове 1
кв.Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на  размаку од 0,5 м.Укрштања треба да
буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван насељених места најмање
450. По правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова.Уколико се
размаци не могу постићи,енергетске каблове на тим местима треба провести кроз цеви,али тада
размаци не смеју да буду мањи од 0,3 м.Телекомуникациони каблови који служе искључиво за поребе
електродистрибуције могу се полагати у исти ров са енергетским кабловима,на најмањем размаку који
се покаже задовољавајући прорачуном,али не мање од 0,2 м.
није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и
канализације осим при укрштању.
хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање
0,4 m.
при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе
цеви на растојању од најмање 0,3 m ;
уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се
провлачи кроз заштитну цев;
На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом
цеви ров се копа ручно (без употребе канализације)
размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде у
насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци могу да се смање до 0,3 m
ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом
дужином паралелног вођења.
Укрштање енергетског кабла са водотоком (река,канал) :

изводи се полагањем преко мостова.изузетно,укрштање са мањим рекама,потоцима и сл. може да се изведе
полагањем кабла на дно и испод водотока.Полагање  кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина воде
најмања и где не постоји могућност већег одрона земље или насипања муља.Каблови употребљени за ово
полагање морају бити појачани арматуром од челичних жица.Полагање кабла испод водотока изводи се 
провлачењем кроз цев на дубини од најмање 1,5 м испод дна водотока.

Полагање енергетског кабла преко моста:

     За полагање преко мостова препоручује се коришћење каблова са полимерном

     изолацијпом и полимерним плаштом.Каблови са оловним плаштом могу да се

     полажу преко мостова само ако се не очекују велике и учестале вибрације.У суп

     ротном,треба користити каблове са алуминијумским плашђтом.Није дозвољено

      полагање енергетских каблова са оловним плаштом преко челично-решеткаст

     их мостова.

     Препоручује  се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима

     или цементно-азбестним цевима.Ови канали(цеви) не смеју да служе за одвод       атмосферске воде а мора да
буде омогућеноприродно хлађење каблова.

     Код већег моста је уобичајено да се у његовој унутрашњости предвиди посебан тунел са конзолама или
испустима за ношење каблова.Дозвољено је и слободно по

     лагање по конструкцији моста ако су енергетски каблови неприступачни нестручн

     им лицима и ако су заштићени од директног зрачења сунца.

     Свуда где је то могуће енергетске каблове треба полагати без спојнице на мосту.У супротном,спојницу треба
монтирати на стабилном месту моста(носећи

     стуб).

     Препоручује се  да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10 м од крајева мо



     ста.На местима прелаза енергетског кабла са челичне конструкције моста на об

     алне ослонце моста,као на прелазима преко дилатационих делова моста,треба

     предвидети одговарајућу резерву кабла.

 

Извођење надземне електроенергетске мреже

нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске стубове са размаком до
40 m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде;
вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на изузетне случајеве,
ако се друга решења не могу технички или економски оправдати (сматра се да вод прелази преко зграде
и кад је растојање хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде
мање од 3м за водове до 20 kV, односно мање од 5 m за водове напона већег од 20 kV);
у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана изолација, а за водове изнад
стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи, потребна је и механички појачана
изолација;
није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив материјал (складишта
бензина, уља, експлозива и сл.);
на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална сигурносна
удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0 m, а износи најмање 15,0 m;
одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских
водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV
(Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и
заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику
Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са "Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења" (Сл. лист СРЈ бр. 11/96).
Најкасније 8 дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката,инвеститор
је у обавези да се писменим путем обрати Служби за припрему,надзор и одржавање ОДС ,,ЕПС
Дистрибуција"д.о.о. Београд,огранак Лозница
Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно,без употребе механизације и
уз предузимање свих потребних мера заштите
На местима на којима се налазе енергетски каблови извршити механичку заштиту на прописан начин
У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката,морају се обезбедити алтернативне
тзрасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност ОДС ,,ЕПС Дистрибуција"д.о.о.
Београд,огранак Лозница.Све трошкове сноси инвеститор објекта због чије градње се измешта
постојећи објекат
Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС,,ЕПС Дистрибуција"д.о.о.Београд треба извршити пре
почетка било каквих радова и предузети све потребне мере предострожности како не би ,на било који
начин,дошло до угрожавања механичке стабилности,техничке исправности предметних објеката.

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу

сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају двојног власништва
стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да се одобре два прикључка;
прикључење појединачних објеката на удаљености преко 15 m од основног правца вода разводне
мреже, као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и једноструким кабловским водом
преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на чеоној згради или у кабловском орману;
кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањих пресека у односу на основни вод
НН мреже;
потрошач са већим оптерећењем може да се прикључу кабловским водом одговарајућег пресека
директно у ТС;
за извођење прикључка користи се СКС;
прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног једновременог
оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже, конструкције и облика објекта, положаја
објекта у односу на НН мрежу;
место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола или кровни носач
ако су ови елементи упоришта НН вода);
надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова објекта ако због
мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво извођење прикључка преко зида
објекта;
распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту прикључка изведеног
СКС-ом може да износи највише 30 m. За веће распоне обавезна је уградња помоћног стуба.

 



УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 457/2021 од 31.12.2021. године.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Услови ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-590753/1 од 31.12.2021. године.

 

ГАСОВОД

Услови "Лозница - Гас" ДОО Лозница, број ЛГ-551/21 од 29.12.2021. године.

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ"

Услови ЈП "Лозница Развој" Лозница, број 03-1058/1 од 31.12.2021. године.

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

-       ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

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 73/2019).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 457/2021 од 31.12.2021. године.
Услови ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-590753/1 од 31.12.2021. године.
Услови "Лозница - Гас" ДОО Лозница, број ЛГ-551/21 од 29.12.2021. године.
Услови ЈП "Лозница Развој" Лозница, број 03-1058/1 од 31.12.2021. године..
Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат за издавање решења по Члану 145. Закона о планирању и
изградњи 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.

 

 

 

                 ОБРАДИО

       Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх.



 

               ШЕФ ОДСЕКА                                                             НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

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