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Л о з н и ц а 

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

Друштва за грађевинарство, производњу и промет ДОО ''DOMAX'' из Штитара, поднет преко 

овлашћеног лица Невене Јанковић  из Лознице, Милоша Поцерца 52, за издавање локацијских 

услова за изградњу пословног објеката на катастарској парцели број 858/4 КО Шор, на основу  

чл. 53а 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 Просторног плана града Лознице- Шема Шор (''Службени лист града Лознице'', број  

13/11), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 858/4 КО Шор, за изградњу пословно-производног објекта 

(управни део, изложбено-продајни простор и простор за склапање намештаја са 

магацином), категорија објекта В, класификациони број 123002 и 125103.     
           

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње пословног објеката 

на катастарској парцели 858/4 КО Шор, урађен од стране СБЗП ''Wall'' из Лознице, 

Улица кнеза Милоша 16, број 03/16 од 01.03.2016. године. 

                                    
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- намена катастарске парцеле: планиране привредне зоне                                       
- врста објекта: пословно-производни објекат (управни део, изложбено-

продајни простор и простор за склапање намештаја са магацином) 

- степен заузетости: мах 50 % 

- спратност објекта:за пословни мах  Пр+3, за производни мах до 16 м  

- паркирање: на парцели (за пословни простор 2 паркинг места на 100 м
2
, а 

за производни 1 паркинг место на 100 м
2
 ) 

- растојање објекта од бочне и задње границе парцеле: мин 5,0 м  

- проценат зелених површина на парцели: мин 30 % 

- ширина појаса заштитног зеленила: 2,0 м од бочне и задње границе парцеле.  

 

    Одводњавање атмосферских отпадних вода: у оквиру парцеле  

    Прилаз објекту: са постојеће улице       

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

1. Електроенергетски услови: 

1.1.  Инсталисана снага објекта: Ш 

1.2. Одобрена вршна снага објекта: 50 кМ 

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

1.4. Годишња потрошња електричне енергије: кМИ 

2. Технички услови: 
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2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО: 

2.1.1. Дистрибутивну СБТС 10/0,4 кУ 100 КУА, пролазног карактера на 10кУ ДВ Л.Шор, са 

одговарајућом средњенапонском и нисконапонском опремом. 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 16 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 

Трафостаницу пројектовати и изградити према техничкој препоруци ТП 1в ЕПС-а. 

2.1.2. Нисконапонски надземни вод, дужине око 40 метара, проводником типа СКС 

3х70+54,6тт2 

од будуће СБТС 10/0,4 М до слободностојећег мерног ормана КПКП МО за полуиндиректно 

прикључење. Од стуба до мерног ормана сноп положити кроз заштитну цев од изолационог 

материјала. Мерни орман је од изолационог материјала са степеном заштите најмање 1Р 54. 

Локацију МО одредити у договору са подносиоцем захтева, а да буде на граници парцеле и јавне 

површине. 

2.2. Напон прикључења објекта:3х230^/380^ 

2.3. Место прикључења објекта: слободностојећи мерни орман - ИММ 

2.4. Врста прикључка:Трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

- надземни 

- удаљеност од система 50 т; тип прикључка: . 

- тип кабловске прикључне кутије: 

-  унутрашњи део прикључка: тт2, дужине: т. 

2.6. Место везивања прикључка на систем: НН орман у будућој СБТС 10/0,4 М  

2.7.  Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом Т1Ч-С-3 

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

уземљивљчем 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 100 А. 

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

утрошене 

електричне енергије уградити статичко вишефункцијско бројило са могућношћу даљинског 

очитавања података,за полуиндиректно прикључење са струјним мерним трансформаторима 

преносног односа 100/5 А, класе тачности 0.5. Остали технички захтеви за бројило: морају да 

испуњавају техничку спецификацију предвиђену документом: Функционални захтеви и 

техничке спецификације ДМ1/МОМ система. За 

управљање тарифама користити управљачки уређај: Са интегрисаним управљачким уређајем. 

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 230Шх230М/380М. Могу се користити само мерни уређаји који су 

одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 
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2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са снагом 

кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4 кУ од: 250 М*/А при 

напону 10 кУ, односно 500 М^А при напону 20 кУ, а. на нисконапонским сабирницама у 

трафостаници од 20/11 М^А. У трафостаници ће бити енергетски 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 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. 

3.5. Трошкови изградње потребне инфраструктуре за прикључење објекта на дистрибутивни 

систем електричне енергије износе око 2.168.900,18 динара са ПДВ-ом. Трошкови су одређени 

по важећем ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни, а међусобне обавезе за изградњу 

недостајуће инфраструктуре биће реализоване посебним уговором. 

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 око 90.916,80 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 и учешћа подносиоца захтева у набавци опреме, уређаја и 

материјала за извођење прикључка. 

3.7. Међусобне обавезе у смислу реализаиије ових услова биће деФинисане посебним 

уговором сачињеним између ЕД Лознииа и подносиоиа захтева, а након подношења 

одговарајућег захтева . 

 
ВОДОВОД 

 

1.Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објекат димензионисати тако да задовољи 

потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање прикључног цевовода и водомера 

извршити на основу хидрауличког прорачуна, који мора бити саставни део пројекта, а према 

графикону и табели 1 : број корисника (станара)= број станова x3.  

 

2. Прикључак извести на уличну водовдну ПВЦ цев пречника 100 мм у којој је радни притисак 

4,0 до 5,50 бара. 

 ПВЦ цев 100 је удаљена ~200,0 м. 

У зависности од потреба за пречником и протицајем, подносилац захтева ће о свом трошку, под 

надзором техничке слушбе ЈП “Водовод И канализација” изградити цевовод потребне дужине у 

складу са правилима И важећим происима за ту врсту радова. По завршетку изградње, цевовод 

предати на управљање И коришћење ЈП “Водовод И канализација” по важећим законима. 

 

3. Прикључни цевовод од уличне водоводне цеви до водомерног склоништа пројектовати 

искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни 

вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до водомера. Дати цевовод поставити у 

слоју песка 10 цм испод и изнад цевовода у каналу минималне дубине 1 м. На делу трасе 

прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја 

песка предвидети шљунком. 

 

4. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 

 спојне елементе са разводном мрежом (придржавати се ЈУС-а за огрлицу са вентилом и 

приључак и огранак ) 

 ПЕ, ливено-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара. 

 водомер типа који је одобрен од Савезног завода за мерне и драгоцене метале 
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 два вентила , пропусни пре водомера и пропустни са испустом иза водомера 

 остале неопходне фазонске комаде 

 склониште за водомер 

 

5. Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3,0 м од регулационе линије,  

унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи водомер, а за сваки следећи водомер 

склониште за водомер проширити за 30 цм до пречника ø50мм а преко ø50мм проширити за  

50цм , дужину шахте урадити према пратећим елементима водомера. Водомер се поставља на 

минимум 0,30м од дна шахте са ослонцем испод. 

 

6. Уколико се у оквиру објекта налази више засебних потрошача (станови, локали И сл.) 

предвидети за сваку потрошачку јединицу посебан водомер , који ће бити смештен у 

заједничким просторијама (ходницима) и један контролни водомер који ће мерити укупну 

потрошњу у објекту. 

Контролни водомер за санитарну воду сместити у водомерно окно и димензионисати га у складу 

са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње. 

За пожарну воду предвидети засебан водомер сместити у водомерно окно И димензионисати га у 

складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње.  

Обавезно у водомерном окну извршити раздвајање санитарне и пожарне воде. 

 

 
 

TABELA 1 

Veličina 

vodomera 

u   m³/h   

Prečnik  

Vodomera 

u   mm 

 Otpr u 

vodomeru po 

jedinici 

opterećenja u     

VS 

   Proticaj  u  l/ sec  pri gubitku pritiska  u 

                Vodomeru od m  VS 

            (broj jedinica opterećenja)  

    1    2       3     4      5 

     3     15    0.90000 0.264 
(1.1) 

 0.373 
 (2.2) 

  0.456 
   (3.3) 

 0.527 
  (4.4) 

 0.589 
  (5.6) 

     5      20    0.32400  0.439 
 (3.1) 

0.621 
(6.2) 

0.761 
(9.3) 

0.878 
(12.3) 

0.982 
(15.4) 

     7      25    0.16530 0.615 
(6.0) 

0.868 
(12.1) 

1.065 
(18.1) 

1.230 
(24.2) 

1.375 
(30.3) 

    10     30    0.08100 0.878 
(12.3) 

1.242 
(24.7) 

1.521 
(37.0) 

1.757 
(49.4) 

1.964 
(61.7) 

    20     40    0.02025 1.757 
(49.4) 

2.484 
(98.8) 

3.043 
(148.1) 

3.514 
197.5 

3.928 
(246.9) 

    30      50    0.00506 3.514 
(197.6) 

4.968 
(395.2) 

6.086 
(592.4) 

7.028 
(790.0) 

7.858 
(987.6) 

 
 КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

На поменутој локацији нема инсталација фекалне канализације па, је потребно изградити 

водонепропусну септичку јаму. 

Уколико технолошки процес буде захтевао изградити  пречистач за преаду отпадних 

технолошких вода. 

 
ТКЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

Мере заштите. 

                 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; 
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2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надпежном 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; 

8. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока 
важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова. 

 

Услови за пројектовање и прикључење: 
 
Обавеза инвеститора је да: 
- у ходнику главног улаза на сувом и приступачном месту угради унутрашњи ТК 

извод који обавезно уземљити. 
- уз регулациону линију са приступном улицом изгради приступно кабловско окно 

димензија 50х50х100цм. 
- од условљеног ТК извода до условљеног окна у ров дубине 80 цм од будуће коте 

терена положи ПЕ цев 40мм. 
- при полагању ПЕ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник треба да 

износи г> 2,5т, ради несметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања цеви не 
сме се затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. 

- од унутрашњег кабловског ормана, развод телефонске инсталације извести 
инсталационим кабловима категорије II ТК ДСЛ, који се целом дужином увлаче кроз 
инсталационе Р^С цеви све до одговарајуће утикачке кутије у стамбеном или пословном 
простору. У изводу, инсталације завршити на инсталационим реглетама 10х2. 

ТК мрежу градити сходно Закону о системима мрежа, Упутству о градњи разводних 
мрежа, Упутству о планирању месних мрежа, Упутству о изради телефонских инсталација и 

увода и других прописа ЗЈПТТ, који се односе на ову врсту радова и објеката и према пропису о 
изградњи објекатаи каблова. 

 
УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

За изградњу пословно-производног објекта спратности П + 1 који у свом саставу има изложбено 

продајни простор, управни део и простор за производњу намештаја са складиштем, на 

катастарској парцели бр. 858/4 К.О. Шор, у Липничком Шору, ул. Георгија Јакшића бб, према 

достављеном идејном решењу израђеном од стране СБЗП „\Л/А1_1_“, Кнеза Милоша бр. 16, 

Лозница. 

У вези издавања услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу пословно-производног 

објекта спратности П + 1 који у свом саставу има изложбено продајни простор, управни део и 

простор за производњу намештаја са складиштем, на катастарској парцели бр. 858/4 К.О. Шор, у 
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 Липничком Шору, ул. Георгија Јакшића бб, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од 

пожара, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим 

инсталацијама, опремом и уређајима потребно применити мере заштите од пожара утврђене 

законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област 

заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове: 

- приликом пројектовања и утврђивања захтева у погледу заштите од пожара за 

конструкцију, материјале, опрему, инсталације и уређаје, потребно је, осим техничких прописа 

којима је уређена област заштите од пожара складишта, применити и одредбе СРПС ТП 19 и 

СРПС ТП 21, обзиром да пословно-производни објекат у свом саставу има производњу, 

складиштење и продају намештаја; 

- обзиром да су у објекту планирани „простори11 различитих намена, а за које посебним 

прописом нису утврђени захтеви за опремањем заштитним системима и уређајима, потребноје, 

за целокупан објекат израдити процену ризика од пожара којом се утврђује потреба за уградњом 

система за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара сходно чл. 42 Закона о заштити од 

пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15). 

 
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 

Обезбедити потребне услове за сакупљање и  разврставање различитог отпадног материјала 

(комунални, процесни и др.). 

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Град'' Лозница. 
 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, начину  

и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 23/15). 
 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  од 21.03.2016. године, 

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-23/2016 од 22.03.2016.  године,   

-Услови МУП РС, Одељења за ванредне ситуације Шабац, број 217-2512/16-1од 

22.03.2016., 

-''Телеком Србија'' Београд ИЈ Шабац, бр. 7010-100737/1 од 16.03.2016. године, 

-КЈП ''Наш дом''  Лозница, бр. 1723 од 14.03.2016. године, 

-Копија плана, 

-Извод из листа непокретности, 

-Уверење о подземним инсталацијама,       

-Идејно решење,     

  
 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

        

Платити  накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште  пре 

подношења захтева за грађевинску дозволу код Одељења за привреду Градске управе Лозница. 

 

На пројекат за извођење прибавља се сагласност од стране органа надлежног за послове заштите 

од пожара.   
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Изградња проиводног дела објекта пројектовати  тако да  се могу извести све потребне мере 

заштите од утицаја од буке . 

 

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са 

локацијским условима. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе 

издате у складу са овим локацијским условима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева 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. 

 

 

 

 

 

Обрадила:                                                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

_________________                                                                     _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                                                         Милица Павловић, дипл.правник 

дипл.просторни планер 

 

 

 

    ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

  

 


