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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 Ј - Липница, на катастарским парцелама број: 1985, 1243/2, 1993, 1983, 721/1 КО Руњани и 933/1, 559/1, 557 КО Липница, 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 1985, 1243/2, 1993, 1983, 721/1 КО Руњани и 933/1, 559/1, 557 КО Липница , 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 -
Липница, према ИДР: дужина трасе за ископ рова 3182 м,  укупна дужина каблова 3588 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 - Липница, на катастарским парцелама број: 1985, 1243/2, 1993, 1983,
721/1 КО Руњани и 933/1, 559/1, 557 КО Липница, број техничке документације IDR – PON LOZNICA Lipnica /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.

 

Правила грађења према ПГР

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Фиксна телефонија

Развој телекомуникационог система фиксне телефоније у наредном периоду заснива се на модернизацији постојећег система и на изградњи нових објеката (приступне
мреже, уређаја и опреме), који ће омогућити континуирано, квалитетно и поуздано пружање услуга фиксне телефоније и пружање широкопојасних услуга (дигиталне
претплатничке линије VDSL и ADSL, интернет протокол, дигитална телевизија, телевизија по интернет протоколу итд.). При томе су испоштовани циљеви, стандарди и
смернице који су дефинисани Стратегијом развоја електронских комуникација,  Стратегијом развоја информатичког друштва  у Републици Србији 2010-2020.год, као и
Просторним планом републике Србије, са заједничким циљем: да се обезбеди доступност универзалног сервиса (широкопојасних услуга) сваком домаћинству и сваком
пословном субјекту у обухвату плана.

Решење телекомуникационог система фиксне телефоније урађено је у складу са:

оценом постојећег стања;
процени потреба на основу планираног развоја простора (планираној намени простора и процени кретања броја становника и домаћинстава, уз циљ да се на два
становника обезбеди једна фиксна телефонска линија, то јест, око 20000 прикључака  до 2020.године за обухват плана);
генералним планом развоја комутационог центра Шабац, Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија А.Д. Београд ,  који подразумева  приоритетно решавање
нерешених захтева за прикључак, дититализацију укупне мреже и опремање свих телефонских централа и приступних уређаја опремом за пружање широкопојаних
услуга.

Планира се реализација модела трансформације приступне мреже :

1. Децентрализација бакарне мреже (mIPAN и IPAN);
2. Децентрализација бакарне мреже (mIPAN и IPAN) са припремом за оптику у приступу (већи транспортни капацитети оптике до локације IPAN -а);
3. FTTH overlay, „оптика преко бакра“:

Део корисника настављају да раде кроз постојећу бакарну мрежу, док се део корисника пребацује на оптичку мрежу;
циљ је стварање услова за брз прелазак корисника на оптички медијум, на захтев (тј. велики број home-passed корисника, којима је оптика релативно близу
стана и који на захтев постају home-connected у кратком року);
на овај начин се у почетку улаже у довођење оптике „релативно близу корисника“, док се остатак улагања, до самог корисника, пребацује за касније, кад буде
потребе, тзв. „pay as yougrow“ концепт;



диктирана је комерцијалним критеријумима, и у изабраним подручјима се корисници броадбанд сервиса који то желе пребацују на оптички медијум.
4. FTT Hgreenfield (full):

сви корисници у неком подручју се прикључују преко оптичког медијума;
овај концепт примењује се у новим зградама и у подручјима где нема бакарне мреже или је изузетно лоша.

 

У току је припрема децентрализацие приступне мреже Лозница.

Дефинисана су 4 подручја (кластера) у односу на густину становања и број ADSL (Asymcetric Digital Subscriber Line тј. асиметрична дигитална претплатничка линија)
корисника. (ADSL модем може бити повезан са ПЦ-јем на два начина:  преко USB порта или преко LAN порта , па је потребно обезбедити централу са одговарајућим
модемима (DSLAM), како би се крајњим корисницима омогућила ADSL услуга.)

 

- Подручје број 1 (кластер 1 - FTTH overlay, „оптика преко бакра“): центар града Лознице биће решен GPON  оптиком до корисника (биће урађене и оптичке инсталације у
вишепородичним и пословним објектима до свих постојећих АДСЛ корисника); остали фиксни телефони и АДСЛ прикључци других ТК предузећа. Закупљени водови би и
даље радили путем бакарних каблова. АДСЛ бизнис корисници биће пребачени на директни приступ интернету  кроз оптичке каблове.

 

- Подручја број 2 и 3 (кластер 2 и кластер 3 - већи транспортни капацитети оптике до локације IPAN-a): постављање МИПАН уређаја уз изградњу подземних оптичких каблова
кроз постојећу ТТ канализацију и постојеће ПЕ цеви, а даље ка периферији града Лознице надземно у оквиру реконструкције и/или доградње постојеће ТК мреже. До mIPAN
уређаја  полагати оптичке каблове већег капацитета влакана, да би у следећој фази децентрализације надземне примарне оптичке мреже, по постојећим стубовима поставили
GPON развод до корисника уз неопходну доградњу.

 

- Подручје број 4 (кластер 4 - већи транспортни капацитети оптике до локације IPAN-a): изградити оптику за директан приступ свим заинтересованим корисницима у
индустриској зони, а за индивидуалне кориснике максимално скратити претплатничке петље са MIPAN уређајима уз изградњу подземних оптичких каблова кроз постојећу ТТ
канализацију и постојеће ПЕ цеви, а даље ка периферији града Лознице надземно у оквиру реконструкције и/или доградње постојеће ТК мреже. До mIPAN уређаја  полагати
оптичке каблове већег капацитета влакана, да би у следећој фази децентрализације надземне примарне оптичке мреже, по постојећим стубовима поставили GPON развод до
корисника уз неопходну доградњу.

 

                За остале ПМ: Липнички Шор, Руњани и Тршић: постоји наменска резерва за mIPAN уређаје  тако да се уз минимална улагања (уговор са власником локације,
mIPAN уређај, ЕДБ прикључак и ископ рова до најближег наставка где би прихватили  постојећу мрежу) изврши:

реорганизација и децентрализација приступне мреже изградњом уређаја типа IPAN и mIPAN и формирањем нових кабловских подручја, уз постепено функционално
уклапање  постојеће приступне мреже (реконструкцију) до потпуне замене. IPAN уређаји се могу постављати на површини земљишта јавне намене, а такође  и ван
земљишта јавне намене (у објектима, или у слободностојећим металним орманима) уз одговарајуће уговоре којим се решавају имовинско-правна питања у складу са
Законом;
реконструкција и опремање објекта АТЦ одговарајућом савременом телекомуникационом опремом и уређајима;
изградња приступне мреже подземним оптичким телекомуникационим кабловима до заинтересованих корисника (првенствено у централној насељеној зони, али и
шире);

изградња телекомуникационог система фиксне телефоније других оператера са лиценцом у фиксној телефонији у CDMA (бежичној) технологији.

 

Поред оквирних локација IPAN/mIPAN-ова приказаних на графичком прилогу могуће је постављање истих и на другим одговарајућим локацијама,  које ће бити у складу са
плановима овлашћених оператера, чији ће се тачан положај одредити пројектант мреже уз поштовање важеће законске регулативе.

У оквиру обухвата Плана омогућити изградњу потребне инфраструктуре која ће бити у складу са плановима овлашћених оператера, чији ће се коридори утвђивати детаљном
разрадом кроз регулационе планове, урбанистичке пројекте и издавањем грађевинске дозволе.

Препоручује се планирање изградње ТК канализације на свим главним правцима у смислу продужетка постојеће канализације, као и у планираним и будућим насељима
веће густине и градским улицама које нису покривене овом врстом инфраструктуре.

Да би се обезбедили ови услови телекомуникациона инфраструктура мора бити пројектована у свему према бажећим прописима из области телекомуникација и Закона о
планирањи и изградњи.

На графичком прилогу ТТ инфраструктуре представљено је постојеће и планирано стање ТТ инфраструктуре.

 

Мобилна телефонија

 

У области телекомункационог система радио-дифузије основни циљеви су:

-       развој и афирмација јавних, комерцијалних и локалних радио и ТВ програма телекомуникационог система радио-дифузије Републике, уз перманентно праћење и
укључивање нових технологија у складу са светским трендовима

-       доградња мреже за допунско покривање (ТВ и радио репетитори) и доградња постојећег и развој новог система радио-релејних веза

             Сходно светским трендовима планира се интензиван развој јавних радио система, а посебно мобилне телефоније. Планира се ширење мреже базних радио-релејних
станица постојећих и будућих оператера, у складу са плановима развоја оператера, а са циљем укупне покривености сигналом грађевинских подручја и путних праваца.



Постојеће базне станице потребно је модернизовати опремом за пренос података са брзинама четврте и наредних генерација. Услуге интернета на мобилним телефонима и
пратеће ИП услуге, све су траженије и очекује се и даљи пораст интересовања како код приватних лица тако и код пословних субјеката. Препорука је постављање антена
различитих оператера на заједничким антенским стубовима.Због релативно равног терена и оптичке видљивости ка релејима на Церу и ка Гучеву, нема сметњи за планирано
ширење мреже.

 

Кабловски дистрибутивни систем

 

КДС систем развијати према плановима и техничким решењима овлаштених оператера у складу са законском регулативом која дефинише ову област. Трасе водова
кабловске ТВ утврђивати детаљном разрадом кроз планове нижег реда односно локацијском дозволом.

 

Правила грађења телекомуникационих система

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

-     приступна ТТ мрежа мора бити каблирана, до телефонских изводних ормара у зони (блокови, целине и парцеле) са становањем високих и средњих густина изграђености;

 -    приступна ТТ мрежа постојећег типа (надземна и/или подземна) у зони (блокови, целине и парцеле) са становањем ниских густина изграђености и пољопривредним
зонама задржава се. При реконструкцији односно доградњи односно изградњи нове мреже иста може бити надземна и/или подземна;

дубина полагања ван зоне ТК канализације мора бити најмање 0,8м, на слоју ситнознасте земље и песка дебљине минимално0,1м. Изнад каблова се постављају
пластични штитници и траке за упозорење;
Испод коловоза саобраћајница и паркинга, минимална дебљина надслоја мора бити 1.0m:
растојање планираних каблова од остале постојеће инфраструктуре мора бити према прибављеним условима, а од планиране инфраструктуре према важећим
прописима;
ТТ мрежу полагати у зеленим повшринама поред тророара и коловоза, или испод тротоара на растојању најмање 0,5м 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 0,5м за каблове напона 1 кВ, 10 кВ и 20 кВ, односно 1м за каблове
напона 35 кВ;
испитати утицај далековода напонских нивоа 400 кВ, 220 кВ и 110 кВ, 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 0,5м, 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 одстојања 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 0,3м;
при паралелном вођењу са цевима водовода, канализације и топловода најмање растојање мора бити 1м. При укрштању, најмање растојање мора бити 0,5м.
Угао укрштања треба да буде 90˚;
телекомуникациони кабл у заједничком рову са дистрибутивним гасоводом наа хоризонталном растојању од  мин 0,5м;
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 0,2м;
телекомуникациону мрежу градити на основу одговарајућег пројеката у складу са важећим законским прописима;

-      У Централној зони као и у  насељима са већом густином становања  кабловска канализација се изграђује у тротоарима улица у централној зони са жутим ПВЦ цевима  Ф
110 мм у рову ширине према броју цеви у једном реду и дубине мин 0,6 м од ивице задње цеви. Дуж трасе се планирају стандардна кабловска окна на растојању према
потребним гранањима мреже а посебно раскрсницама и на местима прелаза испод коловоза;

-  У руралним деловима се може градити кабловска канализација са две ПЕ цеви минимално Ф 40 мм директним полагањем у кабловски ров у регулацији улица;       

-      Кроз исту кабловску канализацију се могу провлчити каблови свих врста информационих система.

-  Изградњи планираних саобраћајница мора претходити измештање постојећих ТК стубова из зоне коловоза.

       -    Заштитне мере за деонице подземних ТК каблова који остају у зони коловоза дефинисаће овлашћено лице из надлежног телекомуникационог предузећа  појединачно,
за сваку деоницу (измештање или механичка заштита);

-  Код избора опреме и нових технологија телекомуникационог система, посебну пажњу обратити на енергетску ефикасност.

-  Ископ кабловских ровова треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ
Службе за катастар Лозница и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре.

       -    Пре затрпања ровова, трасе Тк каблова и дубине полагања треба евидентирати код  поменуте службе  за катастар.

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-178431-/1-21 од 30.08.2021.

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Према Условима  ЈП"Водовод и канализација" Лозница, број 182/1075 од 08.09.2021. године



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-385754/1 од 03.09.2021. године.

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

Обавештење ЈП "Лозница Развој", број 03-732/1 од 31.08.2021. године.

ВОДНИ УСЛОВИ

Обавештење Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' из Београда, број 8038/3 од 02.09.2021. године.

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

ЈП "Лозница развој" Лозница

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА 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-09.14-178431-/1-21 од 30.08.2021.године
Услови "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-385754/1 од 03.09.2021. године.
Услови  ЈП"Водовод и канализација" Лозница, број 182/1075 од 08.09.2021. године
Услови ''Лозница Развој", број  03-732/1 од 31.08.2021. године.
Услови ЈВП ''Србијаводе'' из Београда, број 8038/3 од 02.09.2021. 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 грађевинске дозволе 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.                                                              
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