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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије,
Немањина 22-26, Београд, чији је пуномоћник Sky technologies, друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга Београд, Земун, за издавање локацијских
услова за изградњу Објекат: Телекомуникациона оптичка мрежа за потребе пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за
школе у руралним областима у белим зонама, на подручју кластера Лозница М - Стража, на катастарским парцелама број: 2714, 2667/2,
2720 КО Лешница; 467, 1138, 456, 1143/1, 935/1, 1139/1, 922 КО Стража, 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, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Уредбе о локацијским
условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019),
Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лозница'', број 13/2011) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'',
број 03/2014 и 13/2018), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за катастарске парцеле број 2714, 2667/2, 2720 КО Лешница; 467, 1138, 456, 1143/1, 935/1, 1139/1, 922 КО Стража, за изградњу Телекомуникациона оптичка
мрежа за потребе пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, на подручју кластера
Лозница Ј - Стража, према ИДР: дужина трасе за ископ рова 2135 м,  укупна дужина каблова 2550 м, категорије објекта Г, класификационог броја 222431.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за изградњу Телекомуникациона оптичка мрежа за потребе пројекта припрема следеће генерације
широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, на подручју кластера Лозница Ј - Стража, на катастарским парцелама број: : 2714, 2667/2, 2720 КО
Лешница; 467, 1138, 456, 1143/1, 935/1, 1139/1, 922 КО Стража , број техничке документације IDR – PON LOZNICA Straza /2021-0, Београд, август 2021., урађено од
стране Sky technologies doo, Београд, Јоза Лауренчића 5, Београд, Земун, 11283, Алтина.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења према ПППГЛ

Правила грађења комуникационих система

Током изградње телекомуникационе мреже и објеката, потребно је уважавати следећа правила:

-                     целокупна ТТ мрежа мора бити каблирана, до телефонских извода;

-                     дубина полагања мора бити најмање 0,8m;

-                     растојање планираних каблова од остале постојеће инфраструктуре мора бити према прибављеним условима, а од планиране инфраструктуре према важећим
прописима;

-                     ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тророара и коловоза, или испод тротоара на растојању најмање 0,5m од регулационе линије;

-                     при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде 90˚;

-                     при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима, најмање растојање мора бити 0,5m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове
напона 35 kV;

-                     испитати утицај далековода напонских нивоа 400 kV, 220 kV и 110 kV, односно степен електроометања (интензитет шумова) и на основу тога изабрати материјал и
начин заштите;

-                     при укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30˚, по
могућству што ближе 90˚, а ван насељених места најмање 45˚. По правилу телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских каблова;

-                     уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачке на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не
сме да буде мањи од 0,3m;

-                     при паралелном вођењу са цевима водовода, канализације, гасовода и топловода најмање растојање мора бити 1m. При укрштању, најмање растојање мора бити
0,5m. Угао укрштања треба да буде 90˚;

-                     телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0,2m;

-                     телекомуникациону мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима; и



-                     базне станице градити по техничким препорукама и стандардима Телеком Србија, непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30m2) и спречити блиску
изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или спречити сигнал).

Постављање антенских стубова  РБС Мобилне телефонија

На подручју обухваћеном Планом, могуће је постављање антенских стубова и сличних инфраструктурних уређаја и справа, уз услов да њихова укупна висина не премашује
35m. У случају када се антенски стубови и слични инфраструктурни уређаји и справе постављају на објекте високоградње њихова висина не сме прелазити 5m. Антенски
пријемници/предајници у преносним мрежама, радиорелејна, телевизијска, радијске и остале станице могу поставити у подручју обухваћеном Планом на постојеће и
планиране објекте, под условом да величином и обликом не наруше евентуалне изложене визуре, те да се одговарајућим елаборатом о утицају на животну средину докаже
да нарочито електромагнетно зрачење неће штетно утицати на здравље људи и осталих живих бића, а према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима (
,,Сл.гласник РС,, број 104/09).

За базне радиостанице са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње
стамбених објеката и то:

-                     вредност висине стуба (без носача антене и антене) за стубове висине до 30m;

-                     вредност од 30m за стубове висине преко 30m.

Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.

Антенски стубови  са антенама не могу се поставити у зонама насељских центара, школа, домова, предшколских установа, породилишта, болница, дечијих игралишта,
туристичких објеката, верских објеката, у зонама заштите непокретних културних добара; на површинама неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за
наведене намене -  у радијусу од минимално 100m.

Минимално растојање између два слободностојећа антенска стуба је 1000m.

Постојећи антенски пријемници се могу задржати у простору те им се омогућити услови реконструкције уз услов да се одговарајућим елаборатом заштите животне средине
докаже да неће штетно утицати на здравље људи и осталих живих бића. При томе се постојећим антенским пријемницима сматрају антенски пријемници постављени на
основу и у складу са Одобрењем за градњу и другим законским прописима.

У оквиру планираних коридора забрањена је изградња било каквих других објеката сем оних у основној намени. До привођења земљишта планираној намени, земљиште се
може користити на досадашњи начин.

Разрада правила за изградњу инфраструктурних система вршиће се урбанистичким плановима где ће се урбанистичким параметрима прецизирати начин вођења сваког
појединачног инфраструктурног система.

 

 

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-181126-/1-21 од 31.08.2021.

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Према Условима  ЈП"Водовод и канализација" Лозница, број 184/1078 од 11.09.2021. године

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-385841/1 од 06.09.2021. године.

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

Услови ЈП "Лозница Развој", број 03-737/1 од 31.08.2021. године.

ВОДНИ УСЛОВИ

Услови Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' из Београда, број 8078/3 од 08.09.2021. године.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД

Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" Београд број фм 720.05-1 од 31.08.2021.године.

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145., ЗАКОНА

ЈП "Лозница развој" Лозница

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 73/2019).

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 20700-D-09.14-181126-/1-21 од 31.08.2021,
Услови "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-385841/1 од 06.09.2021. године,
Услови  ЈП"Водовод и канализација" Лозница, број 184/1078 од 11.09.2021. године,
Услови ''Лозница Развој", број  03-737/1 од 31.08.2021. године,
Услови ЈВП ''Србијаводе'' из Београда, број 8078/3 од 08.09.2021,
Услови ЈП "Путеви Србије" Београд број фм 720.05-1 од 31.08.2021.године,
Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења по чл. 145., Закона издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је
поднет захтев.

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, а преко овог
Одељења.

 

 

                  ОБРАДИО

Биљана Илић, дипл.простор.план.

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                                                     НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

 Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                 Владан Трипковић, дипл.простор.план.                                                              

 


	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

