
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 
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Заводни број: 353-231/2016-V 

Датум: 27.12.2016.године 

Л о з н и ц а 

 

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

захтеву Домке Пантелић из Лознице, Улица генерала Жданова 24, за издавање измењених 

локацијских услова, 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 114/15 ), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/2016) и Плана детаљне 

регулације блока између Улица Пашићеве, Вере Благојевић, Немањине и Миодрага 

Борисављевића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 13/13), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
Мењају се Локацијски услови, број 353-197/2015-V од 06.11.2015. године, за 

катастарску парцелу број 5248  КО Лозница, у Улици Пашићева 11,  у површини од 

0.05.79 ха, за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у непрекинутом 

низу, спратности  По+П+4, укупне БРГП 1463,34 м
2
, категорија објекта Б и 

класификациони број 112221,  због измене услова за прикључење објекта на 

дистрибутивни систем електричне енергије.     

 

У тачки ''Технички услови за пројкетовање и прикључење'' електроенергетски услови се 

бришу у целости и замењују новим који гласе: ''                                
        
1. Електроенергетски услови: 
1.1. Tипски прикључак: тип - ознака прикључка Г- 32 
1.2.  Одобрена снага за станове:   број станова са                    одобрена вршна 
       истом снагом            снага једног стана (kW) 
                                                                          6                        11.04 
                          1                        17.25 
 1.3.  Одобрена снага за локале:   број локала са                   одобрена вршна 
       истом снагом          снага једног локала (kW) 
                                                                          2                                   17.25 
1.4. Одобрена снага за заједничку потрошњу:намена зп  носилац     број зп. са  одобрена вршна 
                                                                                        потрошње  истом снагом  снага једне зп. (kW) 
                                                                                        осветљење             1                  17.25 
                                                                            лифт                        1                  17.25 
                                     гаража                      1                   17,25 

                                                                       котларница                  1                    27,60               
1.5. Време трајања могућег прекида у напајању електричном енергијом без већих штета у 

процесу рада:  ____  сати 
1.6. Начин загревања у објекту: Централно грејање.  
1.7. Намена потрошње: Стамбенo - пословни објекат. 
  
2. Технички услови: 
2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО:  
2.1.1.Постојећи КПРО-4 у улици Вере Благојевићзаменити новим КПРО-4 од изолационог 

материјала са степеном заштите најмање IP54. КПРО-4 напојити каблом РРОО-А 4х150 мм2, из  
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ЗТС Стара зелена пијаца, који је у празном ходу и налази се у постојећем КПРО-4. Кабл којим је 

тренутно напојен КПРО-4, типа РРОО-А 4х95 мм2, отпојити и конзервирати. 
2.1.2. Нисконапонски подземни вод проводником XP00-A 4x150 mm

2
  или у изузетним 

случајевима  РР00-А 4x150 mm
2
 од КПРО-4 у ул. Вере Благојевић до КПK  3X250/150  коју је потребно 

поставити на фасаду објекта. КПК мора бити израђен од изолационог материјала са степеном заштите 
IP54. Трасу кабла  усагласити са надлежном урбанистичком установом. Вод пројектовати и изградити 
према ТП3 ЕПС-а. 

2.2. Напон прикључења објекта: 3х230/400 V 
2.3. Место прикључења објекта: КПК 3х250/150  
2.4. Врста прикључка:  трофазни 
2.5. Начин прикључења: 
-  подземни 
- удаљеност од система: тип прикључка: Г-32 . 
- тип кабловске прикључне кутије  - 3x250/150 
- унутрашњи део прикључка: кабл XP00-A 4x150 mm

2
.  

2.6. Место везивања прикључка на систем : КПРО-4 
2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира ТN-C-S, заштиту од 

напона корака и заштиту од пренапона. 
2.8. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом 

нисконапонских прекидача, назначене струје 40 А, 25 А и 16 А . 
2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила:         
- трофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове 7 ком, за локале 2 

ком, за заједничку потрошњу  4 ком, 
       - једнофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове ___ ком, за 

локале ___ ком, за заједничку потрошњу ___  ком 
             - тросистемско вишефункцијско дигитално бројило директна мерна група ____________. 
Трофазна електронска бројила , а према спецификацији АМI/MDI система верзија 2.0. 
За управљање тарифама уградити управљачки уређај: Интегрисан у бројилу. 
2.10. Обавезна уградња, у мерно-разводном орману, нисконапонских прекидача који служе за 

техничку  заштиту и за ограничавање снаге - струје, следећих назначених струја по фази: 
          - за станове се уграђује: број станова  струја НН прекидача начин прикључења 
                                                        6      16 А   трофазно 
         1       25 А                                 трофазно 
          - за локале се уграђује:  број локала струја НН прекидача   начин прикључења 
                                               2     25 А                 трофазно  
          - за заједничку потрошњу се уграђује: врста зп   број зп     струја НН    начин прикључења      
                                                                       осветљење   1               25 А      трофазно 
                                                           лифт             1               25 А       трофазно 
                                                                     гаража             1               25 А       трофазно  

                                      котларница            1              40 А    трофазно                                                                                                                             
2.11. Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерно-

разводни орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Опис ормана се даје у  
посебном текстуалном прилогу који је саставни део овог акта. Број ормана на објекту:  

2.12. Мерно разводни орман сместити: У ходнику зграде. 
2.13. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за 

систем назначених напона 230 V / 3х230/400 V. Могу се користити само мерни уређаји који су одобрени 
од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 

2.14. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са снагом 
кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4 kV МБТС ''Сттара зелена 
пијаца 2'' Лозница од: 250 МVА при напону 10 kV, односно 500 МVА при напону 20 kV, а на 
нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 МVА. У трафостаници je енергетски 
трансформатор снаге 1000 kVА. 

 
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 обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно уградњом 

потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање соз ф = 0,95. 
3.4. 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. 
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3.5. Међусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће дефинисане посебним 

уговором сачињеним између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након подношења 
одговарајућег захтева . '' 

 

У тачки ''Саставни део локацијских услова'' алинеја 2. уместо ''бр. 4-183/15 од 22.10.2015. 

године'' треба да стоји ''бр. 4-201/2016 од 23.12.2016. године''. 

 

У тачки ''Други услови у складу са законом'' алинеја 1. уместо ''бр. 4-183/15 од 

22.10.2015. године''  треба да стоји  ''бр. 4-201/2016 од 23.12.2016. године''; алинеја 4. брише се 

реч ''у предмет''. 
 

У свему осталом Локацијски услови број 353-197/2015-V од 06.11.2015. године издати 

од овог Одељења остају непромењени. 

    

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 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                                  Милица Павловић, дипл.правник 

дипл.просторни планер 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


