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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 прераду, промет и
услуге „КАТКОП СИСТЕМ“ д.о.о. из Лознице, чији је пуномоћник „ЕХГ ТЕХНИКА“ д.о.о. Лозница- овлашћено лице
Владан М. Ристивојевић, за издавање локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4 КV ; 400/400 kVA са прикључним
кабловским водом 10 kV (Стубна трафо станица са прикључним водом) на к.п. 1184/1 КО Лешница, 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) и Плана генералне регулације за насељено место Лешница
(''Службени лист града Лозница'', број  07/2011 и 13/2015), издаје

 

 

                                                                                              ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

 

за катастарске парцеле број 2297/1, 2296, 2295/1, 2294/1, 2293/1, 2715/1, 2715/2, 1247/2, 1177/2, 1395 и 1184/1 КО Лешница,
за изградњу СБТС 10/0,4 КV ; 400/400 kVA са прикључним кабловским водом 10 kV (Стубна трафо станица са прикључним
водом), према ИДР: Површина земљишта под објектом-стубом/заузетост 1м2, категорије објекта Г, класификационог броја
222420 (Локална трансформаторска станица 60 %) и 222410  (Локални електрични подземни вод 40 %)

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за изградњу СБТС 10/0,4 КV ; 400/400 kVA са
прикључним кабловским водом 10 kV (Стубна трафо станица са прикључним водом) на к.п. 1184/1 КО Лешница, број
техничке документације 0-ИДР-08/2022, Лозница, март 2022., Идејно решење (4- електроенергетске инсталације)  број
техничке документације Е-ИДР-08/2022, Лозница, март 2022., урађено од стране “ЕХГ-ТЕХНИКА” д.о.о., Ул. Поп Лукина
бр.6, Лозница и Изјава одговорног пројектанта од 07.04.2022. године.                                                                    

     

              

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

 Водови 10 кV и 0,4  кV

 

            У Централној зони као и у  насељима са већом густином становања  планирати  изградњу подземне кабловске
мреже  у кабловској канализацији у регулацији улица а у руралним деловима се може градити и директним полагањем у
кабловски ров или на стубове у регулацији улица или преко пољопривредних парцела уз сагласност власника.  

        Подзеним мрежама се додељује заштитни коридир ширине 1 м. (-0,5м +0,5м).

        Надзеним мрежама се додељује заштитни коридир ширине 3 м. (-1,5м 1,5м).

        У заштитним коридорима је  забрањена иградња грађевинских објеката и сађење високог растиња без посебног
елабората одобреног од корисника далековода.  Нови развод прикључака на НН мрежу у централној зони (Зона Бањског
парка, ПС 1, ТНЦ 2 и сл.) планирати преко кабловских разводних ормана од непроводљивог материјала уграђених у јавне
површине на регулационој линији улица.



 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 2460800-D-09.14-98525/1-22 од
10.03.2022.године.

 

 ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 30/215 од 21.03.2022. године.

 

''ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ''

Услови Јавног предузећа ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-186/1 од 22.03.2022. године.

 

ГАСОВОД

Према условима ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-575/22 од 11.03.2022. године.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА                         

Према условима  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-95742/1  од 09.03.2022. године.

 

ВОДНИ УСЛОВИ

Према Условима Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' из Београда, број 2450/3 од 22.03.2022.године.

 

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

Према Обавештењу Јавног предузећа ''Путеви Србије'' из Београда, број НК 54 од 16.03.2022. године.

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

 

-                               ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

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 2460800-D-09.14-98525/1-22 од 10.03.2022.године.

-  Услови "Водовод и канализација" Лозница, број 30/215 од 21.03.2022. године.

- Услови Јавног предузећа ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-186/1 од 22.03.2022. године.

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-575/22 од 11.03.2022. године.

- Услови  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-95742/1  од 09.03.2022. године.

- Услови ЈВП ''Србијаводе'' из Београда, број 2450/3 од 22.03.2022.године.

-  Обавештење ЈП ''Путеви Србије'' из Београда, број НК 54 од 16.03.2022. године.



- Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат за издавање решења по Члану 145. Закона о планирању и изградњи
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, имаоцима јавних овлашћења 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.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                                               Владан Трипковић, дипл.простор.план.                  


