
Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-4417-LOC-1/2022

Заводни број: 353-46/2022-V

Датум: 28.02.2022. године

Л о з н и ц а
 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Слободана
Стефановића из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног
стамбено – пословног објекта на катастарској парцели број 8697 КО Лозница, на основучлана 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 3/14 и 13/18), доноси
 

З А К Љ У Ч А К
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Слободана Стефановића из Лознице, за издавање локацијских услова за
изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта на катастарској парцели број 8697 КО
Лозница, због недостатака у Идејном решењу (ИДР).
 

  О б р а з л о ж е њ е
 

Подносилац захтева, Слободан Стефановић из Лознице, обратио се овом органу преко пуномоћника
Дијане Томић из Шурица за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.
 

Провером да ли је Идејно решење урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта
(''Сл.гласник РС'', број 73/19), утврђено је да идејно решење садржи недостатке који се огледају у
следећем:

Линију постојећег терена приказати и на изгледима.
На ситуацији тачно приказати, односно уцртати приступни пут и како се решава прилаз до к.п.
8697 (службеност пролаза, пошто према Листу непокретности број 6446 КО Лозница постоји
право трајне службености колског и пешачког пута преко к.п. 8685 и дела к.п. 8686 до усласка
на к.п. 8697).
На ситуацији јасно приказати део парцеле који се узима за површину јавне намене,
саобраћајнице.
За максималну висину објекта узети у обзир и лифтовску кућицу. На основу тога рачунати



удаљења од суседних катастарских парцела.
Доставити ситуацију са уцртаном основом приземља и јасно искотираним удаљењима од
основног габарита објекта до суседних граница катастарских парцела (не од зоне изградње).
Минимално удаљење објекта од задње границе парцеле је 6м.
Делови сутерена који су постављени на границе катастарских парцела не могу излазити изнад
коте терена.
Тачно утврдити нулту коту објекта, па и висину објекта.

 

Висина објекта је:

-на релативно равном терену-растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,0м-растојање од нулте коте до коте
слемена, односно венца;

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м-растојање од коте нивелете јавног пута до
коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м;

-на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног
или приступног пута-растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца).

 

Улаз у објекат је у сутерену.

Нулта кота је тачка линије пресека терена и вертикалне осе објекта.
 

Недостаје такса за издавање Локацијских услова на буџет Града Лознице у износу од 20.000, 00
динара.

 

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 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 и надлежној служби ради објављивања на интернет
страници органа.
 

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

   Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх.
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Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                       Владан Трипковић, дипл.простор.план.


