
ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број:ROP-LOZ-39214-ISAW-1/2021

Заводни број: 351-1379/2021-V

Датум:10.11.2021. године

Лозница , ул.Карађорђева бр.2

             

             Одељење за планирање и изградњу , Градске управе Града Лознице , Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање ,
поступајући по захтеву Ђурић Новке (ЈМБГ1302949778649), из Чокешине, ул.Стојиновића сокак,поднетог преко пуномоћника Лукић
Љиљане из Лешнице, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградњa помоћног надстрешнице, на
кп.бр.578/1 КО Чокешина,на основу члана 8 ђ.и 145.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",бр.72/09;81/09-исправка,64/10-
одлукаУС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14,145/2014 , 83/2018, 31/19 ,37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о садржини,начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС''бр. 73/2019), 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 надлежни орган спроводи ("Службени гласник РС", бр. 102/2020 и 87/21),  члана 27 и
28.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр. 68/19) и члана 59.став 2. и члана 92.
Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС ” бр. 18/2016 и 95/18) доноси:

 

РЕШЕЊЕ

                                               

        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Ђурић Новке (ЈМБГ1302949778649), из Чокешине, ул.Стојиновића сокак,поднетог преко пуномоћника
Лукић Љиљане из Лешнице, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградњa помоћног надстрешнице, на
кп.бр.578/1 КО Чокешина,КАО НЕПОТПУН.

 

1.Према Информацији о локацији бр.353-3-100/2021 од 22.04.2021.године,потребно је формирати колски прилаз са кп.бр. 578/1 КО
Чокешина  који је минималне ширине 2,50м,под условом да најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од габарита објекта
.Уколико није испуњен овај услов ,минимална ширина сукорисничког приступа износи 3,50м. (У СКН спровести право службености
пролаза преко суседне катастарске парцеле до јавне површине).

2.У ситуацији уцртати најмања удаљења од планираног објекта до суседних парцела и објеката на њима и описати.

3.Доставити сагласност сувласника предметне кп.бр.578/1 КО Чокешина,за извођење предметних радова,оверне код овлашћеног
лица.

 

O б р а з л о ж е њ е

 

 Инвеститор Ђурић Новка (ЈМБГ1302949778649), из Чокешине, ул.Стојиновића сокак,дана 04.11.2021.поднео је преко пуномоћника
Лукић Љиљане из Лешнице,захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-39214-ISAW-1/2021,заводни
број:351-1379/2021-V  за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградњa
помоћног надстрешнице, на кп.бр.578/1 КО Чокешина.

Уз захтев приложена је следећа документација :

-Овлашћење за подношење захтева од октобра 2021.године;

-Информација о локацији бр. 353-3-100/2021 од 22.04.2021.године;

-0.Главна свеска бр.1/05-2021, урађен од стране ,,Љиљана Лукић пр Пројектни биро Лозница,ул.Булевар Доситеја Обрадовића бр.6,главни
пројектант је Аница Субић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 300К60011, Инжињерска Комора Србије;

-1.Идејни пројекат архитектуре бр.2/05-2021, урађен од стране ,,Љиљана Лукић пр Пројектни биро Лозница,ул.Жикице Јовановића
19а,главни пројектант је Аница Субић, дипл.инж.арх, лиценца бр. 300К60011, Инжињерска Комора Србије;

-Катастарско-топографски план урађен од стране,,Геосфера ДМ''Лозница од априла 2021.године;

-Лист непокретности бр.506 КО Чокешина,издат од Службе за катастар непокретности Лозница 07.05.2021.године;



-Доказ о уплаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 2000,00 динара.

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 810,00 динара;

           Како је у поступку утврђено да нису испуњени сви  услови за даље поступање по захтеву решено је као у диспозитиву овог Решења у
складу са члановима  8 ђ.и 145.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",бр.72/09;81/09-исправка,64/10-одлукаУС, 24/11,
121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14,145/2014 , 83/2018, 31/19 ,37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о садржини,начину и поступку израде
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС''бр. 73/2019), 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 надлежни орган спроводи ("Службени гласник РС", бр. 102/2020 и 87/21),  члана 27 и 28.Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр. 68/19) и члана 59.став 2. и члана 92. Закона о општем
управном поступку (,,Сл.гласник РС ” бр. 18/2016 и 95/18).

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити приговор,електронским путем,преко Цеоп-а, Градском већу града Лознице у
року од 3 дана од дана пријема овог Решења.

   Достављено:

-подносиоцу захтева,

-грађевинској инспекцији,

-надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

            Обрадио:                                           

   Оливера Марковић

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                           Владан Трипковић,дипл.пр.планер


