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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву " Стим импорт" д.о.о., из Лознице, Улица Филипа Кљајића бб, за издавање 

локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4kV, 250/100 kVA за КП 3869/3 КО 

Лозница, а 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 Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени 

лист града Лозница'', број  3 и 12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградњу СБТС 10/0,4kV, 250/100 kVA за КП 3869/3 КО Лозница, категорије Г, 

класификационог броја 222420.  

      

- Прикључна тачка на дистрибутивни електроенергетски систем је у постојећи 

кабловски вод 10кВ извод из МБТС  10/0,4 кВ "ЕП-БЕЛТ 1" у Лозници   

                           
 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

ЕД 

1. Електроенергетски услови: 

1.1. Инсталисана снага објекта: 250/100 КУД 

1.2. Одобрена вршна снага објекта: 

1.3. Гранична дозвољена вредност фактора снаге: соз ф = 0,95 

1.4. Годишња потрошња електричне енергије: кМИ 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО: 

2.1.1. Стубна ТС 10/0,4 кУ инсталисане снаге 250/100 КУД са одговарајућом 

средњенапонском и нисконапонском опремом. Локацију ТС одредити у договору са 

подносиоцем захтева и надлежном урбанистичком установом. Стубна ТС као и техничке 

карактеристике опреме су дефинисане према Правилима о раду дистрибутивног 

система(ДС) , стандардима и садржи следеће: 

-ЕТ према ЗРРЗ 1ЕС 76 и IЕС 354 (ЗРРЗ N.41.016) 

-развод ВН , који сачињавају: 

а) трополни растављач (бира се према ЗРРЗ IЕС129), назначеног напона 12 кУ и 

назначене трајне струје 200 А 

б) три одводника пренапона (металоксидни-бира се према ЗРРЗ 1ЕС99-4), 

назначеног напона 12 кУ и назначене струје 10кА. 

ц) три високоучинска осигурача назначеног напона 12 кУ и назначене струје 31.5 А. 

-развод НН , који сачињавају: 

а) разводног ормана НН у који се монтира прекидач према ЗРРЗ 1ЕС947-2 и остала 

припадајућа опрема 

б) три одводника пренапона 500 V, 5кА, који се прикључују што ближе прикључним 

стезаљкама ЕТ 

в) подземних прикључака за ЕТ и за нисконапонски вод 

2.2. Напон прикључења објекта: 10000 V 

2.3.  Место прикључења објекта: Изводна ћелија 10 М у ЗТС 10/0,4 М ФАК 
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2.4. Врста прикључка: трофазни 

2.5. Начин прикључења: подземни 

2.6. Место везивања прикључка на систем: Изводна ћелија 10 М у ЗТС 10/0,4 М ФАК 

2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом 

Т^С-З система заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС), заштиту 

од напона корака и заштиту од пренапона. 

2.8. За мерење утрошене електричне енергије уградити: 

2.8.1. Склоп за тросистемско обрачунско мерење на 10 кУ напонском нивоу који се 

састоји од: 

• Три струјна мерна трансформатора за спољашњу монтажу 

• Три једнополно изолована напонска мерна трансформатора, за спољашњу 

монтажу, назначеног преносног односа 10000/100 ,РУ=1.9 * 

2.8.2.За мерење утрошене електричне енергије уградити статичко вишефункцијско 

бројило са могућношћу даљинског очитавања података за индиректно прикључење а за 

управљање тарифама користити интегрисани управљачки уређај. Остали технички 

захтеви за бројило: морају  

да испуњавају техничку спецификацију предвиђену документом: Функционални захтеви 

и техничке спецификације АМ1/МРМ система, верзија 2.0. 

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

у нисконапонски разводни мерни орман трафостанице у складу са *Техничким условима 

за извођење прикључка на нисконапонску мрежу и мерно разводних ормана 

2.10. Мерни орман сместити: У новоизграђеној ТС 10/0,4 кУ . 

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

декларисани за систем назначених напона 10 кУ, 400/230 У. Могу се користити само 

мерни уређаји који су одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 

2.12. Место и начин прикључења објекта на телекомуникациони систем оператора 

система  

2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: за 

прикључење на СН мрежу рачунати са снагом кратког споја на средњенапонским 

сабирницама у трафостаници 10/0,4 кУ од: 250 МУА при напону 10 кУ. У трафостаници 

ће бити трансформатор снаге 100 кУА. 

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 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. 

3.4. Оператор дистрибутивног система је утврдио учешће објекта у плановима хитног 

и дуготрајног 

ограничења испоруке електричне енергије на основу намене потрошње електричне 

енергије и врсте и начина прикључења:  

3.5. Оператор дистрибутивног система, у функцији управљања дистрибутивним 

системом, захтева уградњу одговарајуће опреме која ће омогућити комуникацију и 

надзор над објектом или делом објекта 

корисника дистрибутивног система:  

Оператор дистрибутивног система ће обезбедити, инсталирати и одржавати даљинску 

станицу преко које ће се вршити надзор и размена потребних података:  

3.6.  Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно 

уградњом потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање соз ф = 0,95. 

3.7. Посебни услови по захтеву инвеститора 
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ТЕЛЕКОМ: 

 

На предметној ситуацији извођења радова постоје подземне ТК инсталације. 

- ТК канализација, 

- Дистрибутивни ТК кабл. 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 

техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 

нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 

приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и 

евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 

„Телекома Србија" ИЈ Шабац РЦ Лозница Ђорђић Драган 064/6511343 и Манојловић 

Костадин 064/6121106, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих 

подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова 

и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, 

дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима; 

3.  Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке 

прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК 

објеката и каблова;  

4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 

почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 

предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 

стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова; 

5.  Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова 

вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 

потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

6.  У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида 

ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу 

„Телеком Србија" а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације 

и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја); 

7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију 

трасе - локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене 

пријави и затражи измену услова; 

Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности 

обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова 

 
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).  
 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

         -Услови ЈП Eлектродистрибуција'' Лозница, бр. 4-134/2016 од 12.09.2016. године, 

        - Услови "Телеком Србија" И.Ј. Шабац бр. 7010-340530/1 од  15.09.2016. године, 

        - Идејно решење од августа 2016., урађено од стране "ЕХГ - Техника" д.о.о., из 

Лознице, Улица Ђуре Јакшића број 12.     

 

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. 
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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:                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

   Биљана Илић,                                                        Милица Павловић, дипл.правник  

  дипл. просторни планер                                                                            

 

 

                ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


