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                 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву инвеститорa   Горана Томића ЈМБГ: 2712968773612,
ул Ваљевски пут,бр.8., Тршић, Лозница, за издавање грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности Су+Пр+1 , на кп.бр. 702 и
704 К.О. Грнчара, Лозница,а на основу чл.8ђ. и 135. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.РС“, бр.72/09, 81/09-ис. , 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 , 9/20  и 52/21) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (
,,Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле тех. Документације према класи и намени објеката (
,,Сл.гласник РС“, бр.73/19 ) и чланова 59. Став 2. И 92. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ), доноси:  

                                                                                                                      РЕШЕЊЕ                                                                                                                                          
                         

1.     ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ који је поднео инвеститор   Горан Томић, ЈМБГ: 2712968773612, ул Ваљевски пут,бр.8., Тршић, Лозница, за издавање
грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности Су+Пр+1 , на кп.бр. 702 и 704 К.О. Грнчара, Лозница, КАО НЕПОТПУН .

 

Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО : 

1. Решење о промени намене шумског  у грађевинско земљиште са доказом о уплати накнаде за промену намене земљишта, према Локацијским условима
Број: ROP-LOZ-10128-LOCH-2/2021 Заводни број: 353-145/2021-V , од  26.05.2021. године. ( Пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се
уређује шумско земљиште,прописано чл. 88. став 5. Закона о планирању и изградњи),

 

 Ово Решење производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог Закључка , а најкасније у року од 30 дана од дана
објављивања на интернет страници Градске управе града Лознице – www.loznica.rs, не поднесе усаглашен захтев .

 

                                                                                                          ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

                 Инвеститор Горан Томић, ЈМБГ: 2712968773612, ул Ваљевски пут,бр.8., Тршић, Лозница, чији је пуномоћник Владимир Павловић,из
Лознице,поднео је  овом Одељењу  дана 06.08.2021. год. захтев заведен под бројем ROP-LOZ-10128-CPI-3/2021 ,Заводни број: 351-971/2021-V ,за издавање
грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности Су+Пр+1 , на кп.бр. 702 и 704 К.О. Грнчара, Лозница,  категорије објекта Б,
класификационог броја 111012,, укупнe БГРП  1316,45 м² ; предрачунске вредности: 84,715,000,00 динaрa сa ПДВ-oм.

              Увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти НИЈЕ ПОДНЕТА СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА наведена у диспозитиву овог Решења , а у складу са
одредбама чланова 8ђ. и 135. Закона о планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-исп. ,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 ,9/20 и 52/21 ) и подзаконским актима .

                            Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз
захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :

Против овог Решења подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Лознице , преко овог Одељења , а путем ЦЕОП-а , у року од 3 ( три
) дана од дана пријема закључка .
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Доставити :

-подносиоцу захтева ,

-у списе ,

-регистратору .

-грађевинској инспекцији ,

-имаоцима јавних овлашћења.

 

 

 


