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Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Друштвa за
производњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ" ДОО Лозница, за издавање измењених
локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у низу на кат.парцели
118/2 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),
Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020) и Плана генералне
регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лознице'', број
4/2011,14/2017 и 4/2019 ),  доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Друштвa за производњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ"
ДОО Лозница, за издавање измењених локацијских услова за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта у низу на кат.парцели 118/2 КО Бања Ковиљача, из формалних разлога  и
због недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом.   

О б р а з л о ж е њ е

 

                       Подносилац захтева, Друштво за производњу и промет "ИНТЕР ИНВЕСТ" ДОО
Лозница, обратио се овом органу захтевом за издавање измењених локацијских услова описаних у
диспозитиву закључка.

 

Формални недостаци:

Усаглашени захтев као и податке о подносиоцу захтева у Идејном решењу исправити на име
Слободан Божић за који су и издати претходни локацијски услови, у складу са чл. 16., Уредбе
о локацијским условима и изјавом подносиоца захтева,

 

Недостаци у достављеном Идеjном решењу:

Исправити податак о броју стамбених јединица у Главној свесци за објекат који се планира,
Искотирати удаљење регулационе линије парцеле од грађевинске линије објекта од 5,00 м,



Испоштовати правило за кровове и поткровља, а које гласи:

Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40⸰. Поткровља могу имати
надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома
кровне косине). Изградња мансардних кровова и више поткровних етажа није дозвољена.
Изузетак од правила је да, уколико геометрија крова то омогућава, се дозвољава формирање
максимум два нивоа у поткровљу уз услов да припадају истој стамбеној или пословној
јединици.

 

                        Како постоје формални недостаци и недостаци у достављеном Идејном решењу 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
од 3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.

 

Обрадио

Биљана Илић, дипл.простор.план.                                                                                                                         
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