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             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву инвеститора „ЕcoMet Reciklaža“ДОО
Лозница, из Лознице(Матични број правног лица 07121059,ПИБ 101190452), улица Јована Цвијића број 11,за издавање употребне
дозволе за изграђене инсталације компримованог природног гаса (МРС са мобилним складиштем и претакачким мостом), за потребе
парне котларнице и технолошких потрошача,на кп.бр.505 КО Зајача у укупној површини парцеле од 7.225,00 м2; на основу чланова 8ђ.
и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник 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 и начину вршења техничког прегледа објeкта, саставу комисије, садржини предлога
комисије о утврђивању подобности објекта за употребу , осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним
роковима за поједине врсте објеката ( „Сл.глас.РС“, бр.27/15 , 29/16 и 78/19 ) и чланова 59. став 2. и 92. Закона о општем управном поступку (
„Сл.гласник РС“ , бр.18/16 и 95/18 ) , доноси:

 

РЕ Ш Е Њ Е

            ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ, инвеститора инвеститора „ЕcoMet Reciklaža“ДОО Лозница, из Лознице(Матични број правног лица
07121059,ПИБ 101190452), улица Јована Цвијића број 11,за издавање употребне дозволе з а изграђене инсталације компримованог
природног гаса (МРС са мобилним складиштем и претакачким мостом), за потребе парне котларнице и технолошких потрошача,на
кп.бр.505 КО Зајача у укупној површини парцеле од 7.225,00 м2; Мерно регулациона станица КПГ и претакачки мост Q= 2x500=1000
m3 /h;спратности приземље;бруто површине 80,00 м2; висине објекта 2,15м;категорије Г,класификационог броја 222100. Предрачунска
вредност радова је 11.515.916,00 динара, захтев број: ROP-LOZ-8132-IUP-12/2021,Заводни број: 351-1467/2021-V, од 03.12.2021.годинe , због
tога што :

-На основу  Обавештења број:956-03-305-2024/2021 од 14,12,2021.год које је дао  Катастар водова Ваљево Елаборат геодетских радова
израђен од стране “ГЕОДЕТ ДБ“, Лозница, прегледан је сходно одредбама члана 148. став 3. Закона о државном премеру и катастру
(„Службени гласник РС“, бр. 72/19, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17 и 41/18) утврђено је да у истом има недостатака које је потребно
отклонити да би елаборат мога бити спроведен.

 

Прегледом достављане документације утврђени су следећи недостаци:

         -није приложен txt фајл списка координата снимљених тачака са котом вода, котом терена и ТК код-ом а све према чл. 43 Правилника о
премеру и катастру водова       

        -није приложена скица у електронском облику (dwg или dxf формат), приказ мерних детаљних тачака спојених 2Д полилинијом која
дефинише вод са припадајућим уређајима и постројењима, а све према чл. 42 Правилника о премеру и катастру водова. 

                                                                                                               O б р а з л о ж е њ е

              Инвеститор   „ЕcoMet Reciklaža“ДОО Лозница, из Лознице(Матични број правног лица 07121059,ПИБ 101190452), улица Јована
Цвијића број 11,поднео је ЗАХТЕВ за издавање употребне дозволе за изграђене инсталације компримованог природног гаса (МРС са
мобилним складиштем и претакачким мостом), за потребе парне котларнице и технолошких потрошача,на кп.бр.505 КО Зајача у укупној
површини парцеле од 7.225,00 м2;,број: ROP-LOZ-8132-IUP-12/2021,Заводни број: 351-1467/2021-V , дана 03.12.2021.годинe.

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 158.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 и 9/20 ) и подзаконским актима.

У складу са чл.44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре eлектронским путем ( ,,Сл.глас.РС“, бр.68/19 ) донето Решење
производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог Решења , а најкасније у року од 30 дана од
дана објављивања на интернет страници Градске управе града Лознице , не поднесе усаглашен захтев  и отклони све утврђене
недостатке.  



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 подношење захтева и накнаде .

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :

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

 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ:

Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх                    

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.

                                                                                                                 

   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                      
                                                                                                                                                                                                                                                   

                  Владан Трипковић, дипл. пр.планер

 

Достављено:

-Подносиоцу захтева

-у списе

-регистратору
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