
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

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

Број предмета: ROP-LOZ-41-LOCА-9/2017  

Заводни број: 353-237/2017-V 

Датум: 18.12.2017.године 

Л о з н и ц а 

 

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

захтеву Лаловић Жељка из Лознице, Улица Војислава Илића бр. 1, за издавање 

измењених локацијских услова број ROP-LOZ-41-LOCH-2/2016, заводни број 353-14/2016 

од 08.03.2016. године, 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 генералне 

регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 03/2014 и 

12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
Мењају се Локацијски услови, број ROP-LOZ-41-LOCH-2/2016, заводни број 353-

14/2016 од 08.03.2016. године, за катастарску парцелу број 3856/12  КО Лозница, у 

Лозници,  у површини од 0.17.45 ха, за изградњу производно-пословног објекта (погон за 

кројење и шивење са магацинским простором), спратности  Пр +1 (приземље и спрат), 

укупне БП 1133,35 м
2
, категорија објекта В и класификациони број 125102,  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: ''                                
        
Електроенергетски услови: 

 

1. Инсталисана снага: kW. 

2. Одобрена вршна снага: 35 kW 

3. Струја НН прекидача за ограничавање снаге: А. 

4. Начини загревања у објекту: мешовито 

5. Намена потрошње: пословни објекат 

 

Технички услови: 

 

2.1. Потребно је изградити: 

 

2.1.1.Код стуба бр. 3 у улици Луке Стевића, извод из ТС 10/0,4 ''Вулићи'' (према гробљу), 

поставити КПРО-4 од изолационог материјала са степеном заштите најмање IP54. Ормар напојити по 

принципу улаз-излаз расецањем постојећег кабла типа PP00-A 4x95 mm2. 

 

2.1.2. Изградити нисконапонски надземни вод, дужине око 120 метара, проводником типа НН 

СКС X00-А 3x35+50/8 mm2 од стуба бр.3 до стуба бр.6. Постојећи стуб 9/250 (бр.6) заменити стубом 

9/1000. Прикључни вод од стуба број 6 до МО извести подземно проводником типа PP00-А 4x25 mm² 

дужине око 20 m. Слободно-стојећи мерни орман поставити на граници власништва парцеле и јавне 

површине. Мерни орман мора бити израђен од изолационог материјала са степеном заштите најмање 

IP54. Мрежу пројектовати и изградити у складу са техничком препоруком ТП 8. ЕПС-а. 
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2.2. Напон прикључења објекта: 3х230V/380V 

2.3. Место прикључења објекта: ИМО 

2.4. Врста прикључка: трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

надземни 

удаљеност од система 140 m; тип прикључка: . 

тип кабловске прикључне кутије: KPK-МО 3x100 

унутрашњи део прикључка: ____________ mm2, дужине: ______ m.  

2.6. Место везивања прикључка на систем: будући КПРО-4 

2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом ТN-C-S 

система заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС), темељним уземљивачем и 

мерама изједначавања потенцијала и заштиту од напона корака и заштиту од пренапона. 

2.8. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом нисконапонских 

прекидача, назначене струје 50 А. 

2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: електронску 

мултифункционалну мерну групу за ДИРЕКТНО мерење са уграђеним ГПРС модемом за двосмерну 

комуникацију која у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а у материјалу 

Функционални захтеви и техничке спецификације АМI/MDI система.За управљање тарифама 

користити управљачки уређај: интегрисан у бројилу. 

2.10. Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерни 

орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 

2.11.  Мерно разводни орман сместити : слободностојећи МО - измештено место мерења. 

2.12. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за 

систем назначених напона 230V/3x230V/380V. Могу се користити само мерни уређаји који су 

одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 

2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: рачунати са снагом 

кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 10/0,4 kV МБТС ”Вулићи” Лозница 

од: 250 МVА при напону 10 kV, на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 МVА.У 

трафостаници je енергетски трансформатор снаге 630 kVА. 

  

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 cos φ = 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. 

3.5. Трошкови изградње потребне инфраструктуре за прикључење објекта на дистрибутивни 

систем електричне енергије износе 770.505,76 динара са ПДВ-ом. Трошкови су одређени по важећем 

ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни зависно од тога какве услове добијемо од ЈП ''Град'' 

приликом полагања напојног кабла (траса и дужина кабла, решавање имовинско правних односа 

директно утичу на цену) тако да се тачан износ може одредити након утврђивања тачне трасе кабла и 

добијања грађевинске дозволе за полагање истог. 

3.6. Цена прикључка (након изградње потребне инфраструктуре из тачке 3.5.) по Методологији 

за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије износи 

114.000,00 динара са ПДВ-ом. Коначан обрачун за прикључење објекта на дистрибутивни ЕЕС биће 

урађен након захтева за прикључење у зависности од ценовника који тада буде важећи. 

3.7. Међусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће дефинисане посебним 

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

одговарајућег захтева. 

3.8. Издавањем ових услова, престају да важе Технички услови бр. 4-13/16 од 03.03.2016.г. 

 

Рок важења услова за прикључење: 

Ови услови важе до рока важења локацијских услова. 
 

 



 3 
 

 

 

У тачки ''Саставни део локацијских услова'' алинеја 1. уместо ''бр. 4-13/16 од 03.03.2016. 

године'' треба да стоји ''бр. 4-258/2017 од 15.12.2017. године''. 

 

У тачки ''Други услови у складу са законом'' под бројем 1. уместо ''бр. 4-13/16 од 

03.03.2016. године'' треба да стоји ''бр. 4-258/2017 од 15.12.2017. године ''. 
 

У свему осталом Локацијски услови број број ROP-LOZ-41-LOCH-2/2016, заводни број 

353-14/2016 од 08.03.2016. 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                           ШЕФ ОДСЕКА 
                

Биљана  Илић,                               Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                         Владан Трипковић,  

                                                                                                         дипл.простор.план. 

 
 

 
 

 

 


