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Л о з н и ц а

                      

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући
по захтеву Зорана Цвејића из Лознице, за доградњу стамбено-пословног објекта на к.п.
8572 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС,
98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20 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 детаљне регулације блока између Улица Вука Караџића, Учитељске, Жикице
Јовановића и Трга Јована Цвијића у Лозници (''Службени лист града Лозница'', број
13/11 и 21/20),  доноси

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

                          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Зорана Цвејића из Лознице, за доградњу стамбено-
пословног објекта на к.п. 8572 КО Лозница, из због недостатака у идејном решењу (ИДР).              

               

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е



 

 

                Подносилац захтева, Зоран Цвејић из Лознице, обратио се овом органу преко
пуномоћника за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

                       Провером да ли је Идејно решење урађено 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 73/19), утврђено је да идејно решење садржи недостатке
који се огледају у следећем:

                       

 

Према Листу непокретности предметни стамбено-пословни објекат има спратност
подрум, приземље и спрат, има одоброње за изградњу, али нема одобрење за употребу.  У
Идејном решењу (текстуални део) исти објекат има спратност приземље, спрат и
поткровље, према томе постоји не слагање у вези спратности предметног објекта.

 

Графички део ИДР је некомплетан и не може се сагледати постојеће стање, па самим тим
ни планирано.

 

Идејним решењем кроз доградњу је планирања у суштини изградња вишепородичног
стамбеног објекта уз постојећи породични стамбено-пословни објекат. Како су и један и
други објекат планирани као засебне функционалне целине, као резултат имамо два
објекта на парцели, што није у складу са правилима грађења из Плана.

 

Подносилац захтева је у обавези да приложи доказ о уплати за издавање локацијских
услова у износу од 10.000,00 динара на рачун Града Лознице број 840-742 341843-24, 
позив на број 18-059 модел 97.

 

Подносилац захтева је у обавези да приложи доказ о уплати за централну евиденцију
обједињене процедуре АПР, у износу од 1000,00  динара на рачун број 840-29770845-52, 
позив на број 18-059 модел 97.

 

Подносилац захтева је у обавези да приложи доказ о уплати републичке
административне таксе у износу од 330,00 динара на рачун Буџет РС број 840-742221843-
57,  позив на број 18-059 модел 97.

 



 

 

 

                        Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са
чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
одлучено као у диспозитиву овог Закључка.          

                       

                        Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради
објављивања на интернет страници органа.

                       

 

 

 

 

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року
од 3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.

                                              

 

 

 

Обрадила:                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              
              

Мирјана Матовић Марковић,                                                       

дипл. простор. план.

 

 

       

          ШЕФ ОДСЕКА                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                    

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



 


