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Л о з н и ц а

                          

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС за издавање локацијских
услова за изградњу телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим
зонама, на подручју класера Лозница К+Г Лозничко поље-Клупци на катастарским парцелама број 1256/1, 1255, 11935, 4182, 11931/1, 11924, 3886, 11945/1, 11945/4,
11938, 11927, 5170, 3584, 3723/1, 3582, 11949/1, 3484/4, 3484/3, 11949/2, 11936, 11951, 2941/1, 11937 и 2664  КО Лозница, 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, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и
52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени
гласник РС'', број 68/19), Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и 13/18), издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарске парцеле број 1256/1, 1255, 11935, 4182, 11931/1, 11924, 3886, 11945/1, 11945/4, 11938, 11927, 5170, 3584, 3723/1, 3582, 11949/1, 3484/4, 3484/3, 11949/2,
11936, 11951, 2941/1, 11937 и 2664  КО Лозница, за изградњу телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припреме следеће генерације широкопојасне везе за
школе у руралним областима у белим зонама, на подручју класера К+Г Лозничко поље-Клупци, дужина трасе 4490 м, категорије објекта Г, класификационог броја 222431.

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припреме следеће генерације широкопојасне везе за
школе у руралним областима у белим зонама, на подручју класера Лозница К+Г Лозничко поље-Клупци, за катастарске парцеле број 1256/1, 1255, 11935, 4182, 11931/1, 11924,
3886, 11945/1, 11945/4, 11938, 11927, 5170, 3584, 3723/1, 3582, 11949/1, 3484/4, 3484/3, 11949/2, 11936, 11951, 2941/1, 11937 и 2664 КО Лозница, број техничке документације ИДР-ПОН
Лозница К+Г Лозничко поље-Клупци/2021-0 из фебруара 2022, урађено од стране "SKY TECHNOLOGIES"ДОО из Београда.

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 

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 2460800-D-09.14-71267-/1-22 од 02.03.2022. године. 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 

Према Условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 30/215 од 01.03.2022. године.

 

ГАСОВОД

 

Према Условима  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-571/22 од 07.03.2022. године.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

 

Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-71837/1 од 25.02.2022. године.

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

 

Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-134/1 од 24.02.2022. године.

 

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' БЕОГРАД



 

Према Условима Јавног предузећа ''Путеви Србије'' из Београда, број НК53 од 17.03.2022. године.

 

''ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'' АД БЕОГРАД

 

Према Условима Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' из Београда, број 3/2022-223 од 24.02.2022. године.

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА  

 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи
и намени објекта (''Службени гласник РС'', број 72/18).

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА  

                     

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

  

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 2460800-D-09.14-71267-/1-22 од 02.03.2022. године.
 Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 30/215 од 01.03.2022. године.         
Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-571/22 од 07.03.2022. године.
Услови "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-71837/1 од 25.02.2022. године.
Услови ''Лозница Развој", број  03-134/1 од 24.02.2022. године.
Услови ЈВП ''Инфраструктура Железнице Србије'' Београд, број 3/2022-223 од 24.02.2022. године.
Услови ЈП ''Путеви Србије'' Београд, број НК53 од 17.03.2022. 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 члану 145. Закона, издатог 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.

 

 

 

 

 

  ОБРАДИО

 

 Матовић-Марковић,

дипл.простор.план.



 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 

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

 

 


	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

