РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Број: 02-350-110/2015
Датум: 23.04.2015. године.
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Општинска управа општине Медвеђа – Одељење за урбанизам, решавајући по
захтеву Ристић Стевана из Медвеђе, улица Реткоцерска број 1, за издавање
локацијаских услова за изградњу потпорног зида на катастарској парцели број
2113/1К.О. Медвеђа, у Медвеђи, улица Реткоцерска 1,на основу члана 53а. Закона о
планирању и изградњи ( ''Сл.гл.Р.С'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС ,50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/14),
ГП насеља Медвеђа (’’Сл.гл.општине Лесковац'', број 13/05 од 28.09.2005.г.), као и на
основу члана 161. ЗУП-а (''Сл.лист СРЈ'',бр. 33/97 и 31/2001 и ''Сл.гл.РС'', бр.
30/2010) , доноси:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградњу потпорног зида на к.п.бр. 2113/1 К.О. Медвеђа,
у Медвеђи, улица Реткоцерска 1

Локацијски услови издају се за наведену катастарску парцелу на основу захтева
Ристић Стевана из Медвеђе, улица Реткоцерска 1. Локација се налази у делу зоне
индивидуалног становања са делатностима означене као 1а.

Приликом изградње пута извешено је засецање косине брда.Том приликом
дошло је до стварања неприродне косине са великим попречним нагибом. Да би се
елиминисала могућност клизања косине изнад пута потребно је изградити бетонску
грађевину – потпорни зид.
За пројектовање и изградњу потпорног зида утврђују се услови за израду
техничке документације:
- Техничку документацију урадити на основу геодетских снимања, прегледа и
визуелног осматрања терена а на основу важећих закона,прописа,стандарда и норми
квалитета за ову врсту објеката.
Потпорни зид у Медвеђи изградити на к.п.бр. 2113/1 К.О. Медвеђа у улици
''Реткоцерска'' број 1.
- Објекат пројектовати као армирано бетонски потпорни зид из два дела,
- зид број 1 са телом дебљине у круни 20,0 цм. , висине 3м ,дужине 8,0м.,
темељење је на армирано бетонском темељу ширине 100,0 м и висине 60,0 цм и
- зид број 2 са телом дељине у круни 25,0 цм,висине 2,0 м., дужине 7,0 м.
темељење је на армирано бетонском темељу ширине 120,0 м и висине 80,0 цм.
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Укупна дужина зида је 15,0 м.,темељ зида радиће се бетоном МБ 25 а зид
бетоном МБ 30.Приликом израде зида на конструкцији оставити кружне
отворе,барбакане fi - 70мм ради процеђивања вода које доспеју у зону зида.
Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева је доставио
следећу документацију :
-

-

Решење Извршног одбора СО Медвеђа о усвајању захтева Ристић Стевана за
санацију терена (изградњу потпорног зида) на путу Медвеђа – Реткоцер –
Спонце, број 06-969/2001-01 од 05.12.2001.г.
Идејно решења потпорног зида број 10/2015 од 05.01.2015.г. израђено од
стране Пројектног бироа и грађевинске радње ''ДЕЛТА-ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран
Павловић ПР, Лесковац, Бошка Бухе 1.

Служба је по службеној дужности прибавила следећу документацију:
- Копију плана за к.п.бр. 2113/1 у К.О. Медвеђа бр. 953-1/2015-22 од
23.04.2015.г.,
- Препис листа непокретности број 1054, К.О. Медвеђа, број 952-1/2015-273
од 23.04.2015.г.,
- Уверење РГЗ број 956-01-1/2015 од 23.04.2015.г. о подземним водовима и
објектима.
- Решење Извршног одбора Скупштине општине Медвеђа, број 06-969/200101 од 05.12.2001.г., о усвајању захтева за санацију терена код дуће Стевана
Ристића из Медвеђе,
- Идејно решење за изградњу потпорног зида израђено у Пројектном бироу и
грађевинској радионици ''ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Зоран Павловић ПР, бр.
10/2015 ОД 05.01.2015.г..

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима,за катастарску парцелу за коју је
поднет захтев.
Поука о правном средству:
На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском
већу, у року од три дана од дана достављања локацијских услова.
Приговор се предаје овом органу, таксирана са 330,00дин. административне
таксе.
Достављено:
-Подносиоцу захтева
-Архиви
Обрадио:
Небојша Јакшић,д.и.а.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ђока Цветковић,д.и.г.
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