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Л о з н и ц а

 

 

Градска управа града Лознице, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирање, решавајући по захтеву Драгише Милићевића из Шора, чији је пуномоћник
Јелена Грујић из Лознице за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта -
билборда на к.п. 2083 у КО Шор, на основу чл. 53. и 145. 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"), чл. 2. i 3. Правилника о посебној врсти објеката и
посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа као и врсти објеката који
се граде односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и
обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који
надлежан орган спроводи („Службени гласник РС“, број 102/2020, 16/2021 и 87/2021), Уредбе о
локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15), чл. 10. став 3. Правилника о
поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 68/2019),
Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број  13/11), Одлуке о постављању
монтажних објеката на територији града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број  10/2018 и
21/2019) и Програма о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на територији
града Лознице за које се расписује јавни оглас ради давања у закуп, издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 2083 КО Шор, а увидом у Просторни план града Лознице (''Службени лист града
Лознице'', број  13/11), Одлуку о постављању монтажних објеката на територији града Лознице
(''Службени лист града Лознице'', број  10/2018 и 21/2019) и Програм о постављању монтажних објеката
на површинама јавне намене на територији града Лознице за које се расписује јавни оглас ради давања у
закуп, није могуће одобрити изградњу помоћног објекта - билборда према поднетом захтеву.



 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА

 

Према Одлуци о постављању монтажних објеката на територији града Лознице (''Службени лист
града Лознице'', број  10/2018 и 21/2019) и Програму о постављању монтажних објеката на
површинама јавне намене на територији града Лознице за билборд се расписује јавни оглас ради
давања у закуп и како предметна парцела није површина јавне намене и спада у друге површине у
режиму јавног коришћења а то су површине које излазе на јавну површину и неометано су и
стално доступне неодређеном броју корисника.

 

Билборд који је предмет овог захтева не представља помоћни објекат већ објекат за
оглашавање, према чл. 145. Закона о планирању и изградњу и чл. 3. став 10. Правилника о
посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног
органа као и врсти објеката који се граде односно врсти радова који се изводе, на основу решења о
одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се
прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи

 

Према Просторном плану града Лознице ...у оквиру објекта јавне намене могу се поставити
елементи урбаног мобилијара телефонске говорнице, јарболи, билборди и слично, односно
изградити објекти спорта и рекреације.

 

Према одлуци за постављање монтажних објеката на територији града Лознице билборд је
рекламна плоча максималних димензија 5м х 2,5м, може бити осветљен или неосветљен и
максимално може бити тространи.

 

           Рекламна плоча билборда се поставља на стуб висине најмање 2,5м.

 

На основу ових локацијских услова не може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе.

 

ПОУКА: На ове Локацијске услове може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од
три дана од дана достављања Локацијских услова, а преко овог Одељења.
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