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Л о з н и ц а  

 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Драгана Костића из Бање Ковиљаче, чији је пуномоћник Миодраг Миловановић за издавање локацијских
услова за реконструкцију-доградња и надоградња породичног стамбеног објекта на КП 416 у КО Бања Ковиљача, 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 Драгана Костића из Бање Ковиљаче, чији је пуномоћник Миодраг Миловановић за издавање локацијских услова за реконструкцију-доградња и
надоградња породичног стамбеног објекта на КП 416 у КО Бања Ковиљача, због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом. 

О б р а з л о ж е њ е

                        Подносилац захтева, Драган Костић из Бање Ковиљаче, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Уз  Захтев су достављена Идејно решење, геодетски снимак, пуномоћје, .лист непокретности и уплате административних такси.

 

                Захтев је примљен дана 06.10.2021. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу на поступање. 

 

Недостаци у достављеном Идејном решењу:

 

Kако објекат делом излази испред грађевинске линије надградња се може вршити само иза грађевинске линије (предвиђено поткровље) што је потребно јасно приказати у ситуацији и
основама,
Ситуација није урађена у складу са графичким прилогом важећег плана-План саобраћаја, регулације и нивелације, а односи се на:

-регулациону и грађевинске линије према важећем плану (у односу на јавну површину и грађевинска линија која делом пада на суседну парцелу 417/1 КО Бања Ковиљача ),

-предвиђена улица-одвајање дела парцеле за јавну површину,

-није приказано најмање удаљење границе парцеле од предметне доградње и надградње,

-није дата легенда (постојеће-доградња у складу са графиком у ситуацији),

Степен заузетости се рачуна у односу на грађевински део парцеле, без дела који представља јавну површину,

Нумеричка документација треба да садржи постојеће стање и одвојено будуће стање са површинама,
Није приказан улаз у објекат и пешачки прилаз, нису приказана паркинг места која се помињу у главној свесци,
Није означен помоћни објекат који се задржава а није уписан у листу непокретности.

 

Како постоје недостаци у садржини достављеног Идејног решења  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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