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Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Министарства трговине, туризма и телекомуникација  из Београда, Немањина
2 чији је пуномоћник SKY TECHNOLOGIES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA BEOGRAD за издавање локацијских услова за:
Телекомуникациона оптичка мрежа за потребе пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у  белим зонама, на подручју
кластера Лозница К+Г Лозничко поље Клупци, на катастарским парцелама број: 1256/1, 1255, 11935, 4182, 11931/1, 11924, 3886, 11945/1, 11945/4,11938, 11927, 5170, 3584, 3723/1,
3582, 11949/1, 3484/4, 3484/3, 11949/2, 11936, 11951, 2941/1, 11937, 2664 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 Лознице'', број 03/2014 и 13/2018), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Министарства трговине, туризма и телекомуникација  из Београда, Немањина 2 чији је пуномоћник SKY TECHNOLOGIES
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA BEOGRAD за издавање локацијских услова за: Телекомуникациона оптичка мрежа за
потребе пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у  белим зонама, на подручју кластера Лозница К+Г Лозничко поље
Клупци, на катастарским парцелама број: 1256/1, 1255, 11935, 4182, 11931/1, 11924, 3886, 11945/1, 11945/4,11938, 11927, 5170, 3584, 3723/1, 3582, 11949/1, 3484/4, 3484/3, 11949/2,
11936, 11951, 2941/1, 11937, 2664 КО Лозница, због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом.       

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

 

                       Подносилац захтева, Министарство трговине, туризма и телекомуникација  из Београда, Немањина 2, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских
услова описаних у диспозитиву закључка.

 

 

 

На захтев овог Одељења за услове за пројектовање за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на више катастарских парцела у Лозници , ималац јавних овлашћења
"Лозница-гас" ДОО Лозница је одговорило обавештењем број LG-547/21 од 29.12.2021.године да се не може дати сагласност на исходовање локацијских услова по
достављеном идејном решењу за изградњу  оптичких каблова.

 

Потребно је да Инвеститор достави ново Идејно решење са усаглашеном трасом постојећег гасовода. Траса дистрибутивног гасовода је дата у Прилогу овог документа.

 

НАПОМЕНА: Обратити пажњу и на остале издате услове од имаоца јавних овлашћења.       

 



 

                                Како постоје 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.     

 

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

Обрадио

Биљана Илић, дипл.простор.план.

 

 

 

 

 

                   ШЕФ ОДСЕКА                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

 

  Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ.                                                   Владан Трипковић, дипл.простор.план.

 

                                                                                   

 

 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                


