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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Милорада Лукића из Лознице, за издавање локацијских
услова за изградњу објекта сува сепарација агрегата на катастарској парцели  1243/6 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, 83/18, 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) и Плана генералне регулације за насељено место Лешница (''Службени лист града Лозница'', број
7/11 и 13/15), издаје

                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 1243/6 КО Лешница, површине 5.043,00 м2, за изградњу објекта привременог карактера сува сепарација
агрегата, укупна БП објекта 122,11 м2.

               

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу објекта сува сепарација агрегата на катастарској парцели 
1243/6 КО Лешница, урађен од стране ПИН ''3Д Инжењеринг'' из Лознице, број ИДР-19-11/21 од 19.11.2021. године.

ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА

   

ПРИОБАЉЕ И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ (ОПС 3)

 

PRAVILA UREĐENJA U obuhvatu  Plana generalne regulacije nalaze se delovi vodotoka Drine, Jadra i Lešnice.

Obale i vodotokove urediti tzv. ,,naturalnim načinom,, tj. upotrebom materijala kao što su
kamen i zatravljeni nasipi, obaloutvrde, kao i zelenim pojasevima visoke vegetacije.

Devastirani delovi priobaqa se moraju revitalizovati i privesti nameni koja je definisana
ovim planom odnosno kao zaštitno zelenilo.

Postojeći vodotoci predstavljaju potencijal naselja koji je neophodno maksimalno iskoristiti
u funkciji atraktivnosti i privlačnosti potrebnih za razvoj turizma.

PRAVILA GRAĐENJA U zoni priobalja Drine planirani su sledeći sadržaji:

- zaštitno zelenilo sa dopunskim sadržajem sporta i rekreacije

- poljoprivreda sa dopunskim sadržajem šuma

U okviru ove zone dozvoqeno je uređewe kupališta, izgradnja šetališta, mostova, prelaza,
biciklističkih i pešačkih staza, puteva, privremenih objekata kao što su naprimer: kampovi,
rekreativni splavovi, sojenice i sl.i pomoćnih objekata za sport i rekreaciju.

OBJEKTI ČIJA
IZGRADNJA NIJE
DOZVOLJENA

Nije dozvoqena izgradnja trajnih objekata, osim objekata vodoprivredne infrastrukture, u
zoni plavlljena tj.zoni koja nije branjena od poplava nasipom ili do donošenja
odgovarajućeg urbanističkog plana a u skladu sa  Zakonom o vodama ‘’sl.gl.RS’’ br.
30/2010) i Prostornim planom Republike Srbije (Sl.gl.RS br. 88/2010). Postavljanje



separacija rečnog materijala nije dozvoljeno izuzev u izuzetno devastiranim delovima
obale koja se ne mogu koristiti za turističko rekreativnu namenu i pod uslovima koje
propiše nadležno javno preduzеće koje gazduje dobrom, a ne bliže od 200m od
građevinskog područja.

 

 

Sve separacije  su privremenog karaktera  i one se nakon prestanka rada moraju vratiti
u prvobitno nivelaciono i fitološko stanje.

Zabranjeno je zemljište u priobalju reke koristiti za auto-otpad kao i za deponovanje
građevinskog ili drugog materijala i sl.

POSEBNI USLOVI Neophodno je pribavljanje svih neophodnih uslova i saglasnosti, a pogotovu
vodoprivrednih prilikom postavljanja privremenih i izgradnje pomoćnih objekata.

Potrebna je izrada plana nižeg reda sa ciljem da se uredi priobalje reke Drine. Do donošenja
odgovarajućeg plana nije dozvoljena izgradnja.

 

 

 

 

УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  дистрибутивни електроенергетски систем према условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак
Лозница, број 20700-Д-09.14-318703-/1-21 од 01.12.2021. године и Уговору број 20700-Д-09.14-318703-/1-21 од 01.12.2021.године.

 

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА (A У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 147.
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 23/15 и 77/15).

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА  

 

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.
 

 

САСТАВНИ  ДЕО  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА

 

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 20700-Д-09.14-318703-/1-21 од 01.12.2021. годинеи Уговор број 20700-Д-09.14-318703-/1-21-УГП од
01.12.2021.године.

- Идејно решење.       

 

    

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ



 

 

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

   

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења издатог у складу са овим локацијским условима.

 

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.
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