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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" д.о.о. Београд, огранак Лозница, за издавање 

локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор са прикључним 

ДВ-а 10 Кв проводником СН-СКС ХHЕ 48/0-А 3Х(1Х50)+50мм² преко КП 2063, 2445 

и 858/4 КО Шор, 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 изградњу СБТС 10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор са прикључним ДВ-а 10 Кв 

проводником СН-СКС ХHЕ 48/0-А 3Х(1Х50)+50мм² преко КП 2063, 2445 и 858/4 КО 

Шор, категорије Г, класификационог броја 222420. 

 
 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 

 

I. Ови услови могу се користити искључиво у сврху израде: 

• локацијских услова за изградњу предметних инсталација, 

• техничке документације за изградњу предметних инсталација. 

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

•  изнад државног пута I Б реда број 26, на предметној деоници, на 

оријентационој стационажи кт 117+280,00, на катастарској парцели број 2445 КО Шор. 

Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати изнад предметног пута уз 

испуњење следећих услова: 

1. Општи услови за постављање предметних инсталација изнад предметног пута 

и СБТС: 

• усагласити трасу предметних инсталација са планираном ширином коловоза са 

ивичним тракама у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. 

гласник бр.50/2011) и другим техничким прописима или са планском документацијом; 

•  траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим 

инсталацијама постављеним поред, изнад и изнад предметног пута, а на основу извода 

из катастра подземних инсталација и прибављених података о положају инсталација од 

комуналних предузећа и надлежних организација које управљају тим инсталацијама; 

• сва оштећења пута и путних објеката која могу настати као последица 

постављања и експлоатације предметних инсталација иду на терет инвеститора 

предметних инсталација; 

• ширина заштитног појаса у ком не могу да се постављају СБТС мора бити 

најмање једнака висини СБТС, мерено од спољне ивице земљишног појаса (изузетно 

ивице реконструисаног коловоза предметног пута); 

•  није дозвољено постављање мерних ормана у појасу регулације предметног 

државног пута; исти се могу постављати у заштитном појасу предметног државног пута. 

2. Услови за постављање предметних инсталација изнад (укрштај) предметног 

пута: 
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•  предметне инсталације планирати тако да при најнеповољнијим 

температурним условима минимално растојање између највише коте коловоза 

предметног пута и ланчанице износи 7,00 т. 

Техничка документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не 

угрожава стабилност предметног државног пута и обезбеђује услове за несметано 

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

државног пута. 

 Техничка документација за изградњу предметних инсталација, у складу са чланом 126. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), мора 

бити сачињена од стране привредног друштва, односно другог правног лица које је 

уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката 

и које има запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта који имају одговарајуће 

резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката. 

Техничка документација за изградњу предметних инсталација, мора бити сачињена у 

складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник 

РС“, број 23/15, 77/15). 

Техничка документација за изградњу предметних инсталација треба да садржи: 

1.  технички опис којим се дефинише траса инсталације изнад предметног 

државног пута, са свим својим елементима, као и опис технологије извођења радова, 

2. ситуациони план за изградњу предметне инсталације, урађен на катастарско-

топографској подлози, у складу са Законом о државном премеру и катастру (''Сл. 

гласник'', бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС 96/15), са уписаном ознаком, бројем и 

стационажом пута на месту укрштања са предметним путем, са назначеним удаљењем 

стубова од коловоза предметног пута и пречником инсталација, 

3. геодетски снимљене попречне профиле предметног пута на месту укрштања 

предметних инсталација са предметним путом, на местима уласка и изласка предметних 

инсталација из катастарске парцеле које припада 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 стубова и њиховим растојањем у односу на ивицу коловоза 

предметног пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационажа пута, 

пречник инсталација, висину СБТС, висину ланчанице при најнеповољнијим 

температурним условима и др.), 

4. детаље, 

5.  табеларни преглед постављања предметних инсталација изнад предметног 

пута, који мора бити 

сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту и оверен од стране одговорног 

пројектанта, 

6. тачне стационаже предметног пута, изнад ког се планира постављање 

предметних 

инсталација утврђене директним мерењем на терену у односу на познате стационаже и 

координате чворних тачака (подаци о координатама 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. 
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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. 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/Решења којим се одобрава извођење радова и могу се користити искључиво у 

сврху израде техничке документације за изградњу предметних инсталација на 

катастарским парцелама наведеним у захтеву. 

 

СИСТЕМ ЕЕ 

 

Назив далековода:    Прикључни ДВ 10 Кв за нову СБТС 10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор, 

Липнички Шор 

Назив ТС:    СБТС 10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор 

Проводници:    10 Кв-СН СКС ХНЕ 48/О-А 3Х(1Х50) + 50мм² 

Дужина вода:   10 Кв-40 метара 

Изолатори:        Нема. 

Ветар:                50 даН/м² 

Додатно оптерећење:     0,18√ д даН/м 

Стубови:     Армиранобетонски постојећи, фабричке производње 

СВРХА ИЗГРАДЊЕ:    Сврха изградње је обезбеђивање напона 10 Кв за нову СБТС 

10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор 

ПРИКЉУЧНЕ ТАЧКЕ:    Прикључна тачка је на постојећем стубу ДВ 10 Кв за ТС 

"Школа" Л.Шор, док је завршна тачка нова СБТС 10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор. 

Предметни ДВ је дужине 40 м односно једно поље између постојећег ДВ и нове ТС. 

Прикључни стуб је 12/1000 који ће заменити постојећи 12/315. 

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ТРАСЕ:    Траса у дужини од 40м (једно поље), прелази преко пута 

Лозница-Шабац. 

 

ТЕЛЕКОМ 

 

  На предметној ситуацији планираним радовима неће доћи до угрожавања подземних 

ТК објеката. 

 
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 

 

- Инвеститор је у обавези да пре издавања Решења по чл. 145. Закона о планирању 

и изградњи, закључи Уговор са ЈП "Путеви Србије", Београд којим ће се 

регулисати плаћање накнаде за коришћење-закуп дела земљишног појаса 

предметног пута, у складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног 

пута. 

 

 



 4 

 

 

 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

         - Услови ЈП "Путеви Србије", бр. ДБ 953-22714/16-1 од 02.12.2016. године 

        - Услови ''Електродистрибуција'' Лозница (саставни део Идејног решења), 

        - Услови "Телеком Србија" И.Ј. Шабац 7010-426142/1 од 02.11.2016.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. 

 

 

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

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

 

 

 

  ОБРАДИО                                                                 

Биљана Илић,                                                   

дипл.просторни планер 

 

         

      ШЕФ ОДСЕКА                                                                   

Весна Стефановић,                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 дипл.инж.грађ.                                                       Милица Павловић, дипл.правник 

 

 


