
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 

Општинска управа 

Одељење за општу управу 

Број предмета: ROP-LIG-20767-LOCA-3/2016 
Број досијеа: ROP-20767/2016 
Датум: 05.01.2017.године. 
Љ  И  Г 

 

        Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву за 
измену локацијских улова  овлашћеног Бироа за пројектовање „КВАДРАТ+“ Петница бб, 
Ваљево (МБ:60103577; ПИБ:104381376), кога заступа Катарина Новаковић 
(ЈМБГ:2309966775023) из Ваљева, у име инвеститора Црквене општине Цветановац, а на 
основу члана 12. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015), чл. 53.а, 54, 
55, 56. и 57. Закона о планирању  и  изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС"  бр. 113/2015)  доноси:   
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За кат. парцеле бр. 124/1 и 125/1 у К.о. Бошњановић издати су локацијски услови ROP-

LIG-20767-LOCH-2/2016 дана  16.09.2016. год, за које је инвеститор тражио измену на основу 
чл. 12. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015), а која се тиче услова за 
прикључење објекта на електромрежу. 

 
Планирани верски објекат прикључити на електроенергетску мрежу у складу са издатим 

условима од надлежне „Електродистрибуције Лазаревац” под бројем поступка ROP-LIG-20767-
LOC-3-HPAP-1/2016 од 30.12.2016. год. од стране ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд – 
огранак Електродистрибуција Лазаревац: 
 
Електроенергетски услови: 

 

� Очекивана инсталисана снага:  22,5 kW 
� Очекивана највећа једновремена снага: 17,25 kW 
� Намена потрошње: стамбени објекат 

 
Технички услови:  

 

� Да би се створили услови за прикључење Цркве на поменутој локацији, потребно 
је на постојећем бетонском стубу, тип 9/250 поставити ИМО, као што је 
приказано на графичком прилогу.  

� Напон прикључења: 3х230/400V 
� Место прикључења: Издвојени мерни орман (ИМО) од самогасивог изолационог 

материјала, степена заштите IP54 
� Врста прикључка: трофазни 
� Начин прикључења: надземни 

� -спољашњи прикључак:Х00-А 4х16mm2 

� -унутрашњи прикључак:Х00-А 4х16mm2 

� Напојна тачка на НН мрежи: бетонски стуб на изводу НН из ТС 10/0.4kV „Зидана“ 
Бошњановић шифра - 220301. Извести заштиту од напона додира и напона 
корака: применити ТТ систем заштите са заштитним уређајем диференцијалне 
струје ЗУДС, темељни уземљивач и мере изједначавања потенцијала. 

� Извести систем заштите од пренапона. 
 
 



 

� Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге – струје извести применом 
нисконапонских прекидача, назначене струје 25А; 

� За мерење утрошене електричне енергије уградити електронско бројило: 
Директно ТРОФАЗНО електронско мултифункционално бројило са могућношћу 
двосмерне комуникације, које у свему мора да испуњава услове које је усвојио 
Стручни савет ЕПС-а у материјалу : „Функционални захтеви и техничке 
спецификације АМИ/МДМ система“, а као доказ о испуњењу захтева стандарда за 
овај тип бројила морају постојати одговрајући атести који потврђују испуњење 
тржених захтева стандарда.“ За управљање тарифама уградити управљачи 
уређај: Интегрисан у бројило. 

� Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у 
мерни орман у складу са *Техничким условима за извођење прикључка на 
нисконапонску мрежу и мерно разводних ормана. 

� Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити 
декларисани за систем назначених напона 230VI3x230/400V. Могу се користити 
само мерни и управљачки уређаји који су одабрани од стране Завода за мере и 
драгоцене метале – Београд. 

� Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са 
снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 10/0,4 kV 
„Зидана“ Бошњановић шифра 220301 од 250 МVА при напону 10 kV, односно 500 
MVA при напону 20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 
20/11 МVА. У трафостаницу уградити енергетски трансформатор снаге 160 kVА. 

 
 Остали услови: 

 

� Објекат изградити на прописном растојању од наведених планираних 
електроенергетских објеката који су дати у графичком прилогу као саставни део 
ових услова. 

� Придржавати се у свему према одредбама из ПОСЕБНОГ ТЕКСТУАЛНОГ И 
ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА који је саставни део ових услова. 
 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ДОСТАВЉЕНА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА:  

 

• Идејно решење израђено од стране Бироа за пројектовање „КВАДРАТ+“ Петница бб, 
Ваљево (МБ:60103577; ПИБ:104381376), број тех. док. 48/2016, са главним пројектантом  
Катарином Новаковић, дипл. инж. арх, лиценца бр. 300 2388 03; 

• Катастарско – топографски план израђен од стране СЗР Геометар, дана 13.04.2016. год; 

• Пуномоћје за подношење захтева Ов.бр. 3545/2016 од 18.07.2016. год, оверено од 
стране Одељења за Општу управу Општине Љиг; 

• Допис за измену локацијских услова и захтев ЕПСу за издавање услова са подацима о 
потребним капацитетима; 

• Накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00, на основу Одлука о накнадама за послове 
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник 
РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15). 
 

         Ослобођено плаћања општинске административне таксе на основу члана 18. тачка 4а 
Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 
10/2012 и 1/2013). 
 
 Остали ставови локацијских услова бр. ROP-LIG-20767-LOCH-2/2016 издати 16.09.2016. 
год. остају непромењени.  
   

Измењени локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека 
грађевинске дозволе издате у складу са овим условима 

 
На измењене локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном 

Општинском већу, преко Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг, у року од 
3 дана од дана њиховог достављања, таксиран са 150,00 динара административне таксе. 



 

 
Доставити: 
 

• Подносиоцу захтева; 

• Грађевинској инспекцији 

• Имаоцима јавних овлашћења 

• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа         
 
 

 
 

 
 

ОБРАДИЛА: 
Стручни сарадник за урб. и грађ.                  
Спасојевић Сања, дипл. грађ.инж. 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник 

 
 
 
 
 
 

 

 


