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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Војислава Петровића
из Шапца, Карађорђева 1, чији је пуномоћник Мирослав Павловић за издавање локацијских услова за КП
1540/3 у КО Доња Бадања, 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 Бања Ковиљача (''Службени лист града Лозница'', број 4/2011, 14/2017 и 4/2019), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Војислава Петровића из Шапца, Карађорђева 1, чији је пуномоћник
Мирослав Павловић за издавање локацијских услова за КП 1540/3 у КО Доња Бадања, из формалних
недостатака за даље поступање по истом. 

           

 

О б р а з л о ж е њ е

 

                       Подносилац захтева, Војислав Петровић из Шапца, обратио се овом органу захтевом за
издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Формални недостаци:

Нису достављене уплате административних такси (републичка, цеоп и стварни
трошкови издавања локацијских услова),



Није достављено Идејно решење у пдф формату (главна свеска, текстуална,
нумеричка и графичка документација),
Катастарско-топографски план приложити и оверен у пдф формату (достављени се
односи на више кат.парцела у КО Доња Бадања),
Ситуације су дате две на различитим локацијама и планираним објектима,
Пуномоћје се односи на кат.парцелу 1540/3 КО Лозница,
Текстуална, нумеричка и графичка документација мора садржати све податке о
постојећем стању (објектима) на парцели као и све податке о планираном објекту
(спратност, површина, висина, заузетост, паркирање и др.).

 

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.           

 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30
дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну
таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет.

 

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.
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