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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" DOO Лозница, из
Лознице, Улица Републике Српске број 20Д, чији је пуномоћник "KONSTRUKTOR KONSALTING" DOO Београд за издавање
локацијских услова за изградњу производно-пословног објекта III и надстрешнице за пушаче на к.п. 15653 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 52/2021") и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници  (''Службени
лист града Лознице'', број 7/07, 1/12, 17/17, 4/19 и 8/21), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" DOO Лозница, из Лознице, Улица Улица Републике Српске број 20Д,
чији је пуномоћник "KONSTRUKTOR KONSALTING" DOO Београд за издавање локацијских услова за изградњу производно-пословног
објекта III и надстрешнице за пушаче на к.п. 15653 КО Лозница, 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, "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" DOO Лозница, из Лознице, Улица Републике Српске број 20Д, обратио
се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

                         Уз Захтев је достављено Идејно решење, пуномоћје, геодетски снимак и уплате административних такси.

Захтев је примљен дана 12.11.2021. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу на поступање.

                         На захтев овог Одељења за добијање услова, упућен електронским путем дана 18.11.2021. године,
 „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд, Огранак Лозница, је у законском прописаном року одговорило следеће:

 

На основу Вашег захтева, број ROP-LOZ-40402-LOC-1-HPAP-4/2021 од 18.11.2021. године, добијеног преко система обједињене процедуре, за
издавање УПП за изградњу производно-пословног објекта бр. 3 на кат. парцели бр. 15653, К.О. Лозница, а који је поднео инвеститор „Minth
Automotive Europe“ d.o.o. из Лознице, обавештавамо Вас да увидом у приложену документацију не можемо да издамо УПП. У идејном решењу
је наведена потребна одобрена снага од 9 MW. Није наведено да ли је потребна снага у оквиру претходно одобрене снаге, по претходно
издатим условима број 8J.1.1.0-Д-09.14-148617-/1-20 од 08.06.2020. године, којим је инвеститору одобрена снага од 13 MW и у којим је
констатовано да је то максимална снага која му се може одобрити из дистрибутивног система. Уколико је захтевана снага у оквиру одобрених
13 MW потребно је то написати у ИДР-у и издаћемо услове након поновног обраћања. Уколико је инвеститору потребан додатни капацитет
од 9 MW потребно је обратити се ЕМС-у (Електромрежама Србије) ради издавања услова за прикључење на преносни систем ( напон 110 kV).

 

Како су утврђени недостаци у достављеном ИДР  за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом 12. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронким путем, 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 комеје акт донет.

                           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.
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