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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Душана Томића из
Лознице, чији је пуномоћник „ПИН“ д.о.о. Лозница, кога заступа Гојко Грбић из Лознице, за издавање
локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са прикључним
гасоводом и мерно регулационом станицом на к.п. 8656 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, 83/2018, 31/2019,37/2019, 9/2020 и 52/2021") и чл. 3. и 8., Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и
Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број  3/2014 и
13/2018), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Душана Томића из Лознице, чији је пуномоћник „ПИН“ д.о.о. Лозница, кога заступа
Гојко Грбић из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног
објекта са прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом на к.п. 8656 КО Лозница, због
недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева Душан Томић из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских
услова описаних у диспозитиву закључка.

 



Према ПГР-у и Правилнику о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и
станова чл.3. наведено је да је подрум ниво у згради који се у целости налази испод коте
терена, а уколико je планиран сутерен, исти се мора предвидети на удаљењима према бочним 
међама и регулационој линији  која су прописана Планом.
Приземље је прва етажа чији се под у потпуности налази изнад нивоа терена.
Уколико степенице савлађују висину већу од 0,90м улазe у габарит објекта.
За потпорнe зидове чија се изградња планира на мањој удаљености или на међи са суседном
катастарском парцелом мора се прибавити сагласност власника суседне парцеле.
Паркинг места уцртати и искотирати на ситуацији и у гаражи према стандарду за паркинг
места.

 

Како су утврђени недостаци у достављеном ИДР за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став
1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев најкасније у року од 30 дана
од дана објављивања овог Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и
друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је Закључак донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

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