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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по УСАГЛАШЕНОМ захтеву
"Крстић новоградња"доо Трбушница из Лознице, Вере Бајан 32/1/1, чији је пуномоћник Дејан Карапанџић
за издавање локацијских услова за КП 5626 у 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 52/21") 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 03/2014 и 13/2018),
доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "Крстић новоградња"доо Трбушница из Лознице, Вере Бајан 32/1/1,
чији је пуномоћник Дејан Карапанџић за издавање локацијских услова за КП 5626 у КО Лозница, из
формалних недостатака за даље поступање по истом. 

           

О б р а з л о ж е њ е

 

                       Подносилац захтева, "Крстић новоградња"доо Трбушница из Лознице, обратио се овом органу
захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Формални недостаци:

 



Подносилац захтева може поднети само један усаглашени захтев приликом којег не плаћа
поново административну таксу-приложити нове,
Достављено Идејно решење је непрегледно (текстуални део нарочито),
Проверити тип објекта,
Информација о локацији на коју се позивате се не односи на објекат који је планиран већ на
објекат колективног становања који према важећем плану није дозвољен, а како је
планиран породични стамбено-пословни објекат потребно је навести на која се правила
грађења позивате за изградњу будућег објекта, обзиром да је намена предметне парцеле
породично становање у ванцентралној зони,
У графичкој документацији се наводи изградња вишепородичног стамбеног објекта који по
важећем плану није дозвољен,
Исправити податак о категорији и класификационом броју,
Основни подаци о објекту и локацији не садрже нето и бруто површину (надземно) и целог
објекта, спратност није уписана...,
Табеларни приказ површине објекта и нумеричка документација објекта нису усклађене
(941, 913.39,+гаража ????),
Јасно назначити да ли је у поступку добијања ових локацијских услова превиђено
прикључење на гас или не,
Изјаснити се о којој врсти пословања се ради,
Паркинг места се не могу планирати директно са улице, она која су планирана морају бити
искотирана према стандарду за паркирање, јасно назначити пешачки и колски прилаз
објекту (улаз-излаз за гаражу стрелицама означити), улаз у стамбени део и пословање (у
Ситуацији),
Ситуација мора јасно садржати приказан основни габарит објекта са регулационом и
грађевинском линијом према плану, као и од објекта искотирано, јасно означена удаљења од
границе парцеле и од суседних објеката на суседним парцелама (уколико нема написати да
нема објеката), шрафуром посебно приказати део који се одваја за јавну површину, улаз у
стамбени и пословни део објекта, паркирање и др.,
Линију терена, нулта кота објекта, висине етажа и висина мора бити јасно приказана на
графици, у главној свесци наведене и описане у техничком опису.

 

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

Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново
административну таксу.

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 о 3 дана од дана
пријема закључка,  преко овог Одељења.

 

ОБРАДИО

Биљана Илић,

дипл.простор.план.
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