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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Златка Стефановића
из Јаребица, Степе Степановића 6, чији је пуномоћник Веран Младеновић, за издавање
локацијских услова за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности Пр+Пк на
катастарској парцели 10942/1 у 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 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 Златка Стефановића из Јаребица, Степе Степановића 6, чији
је пуномоћник Веран Младеновић, за издавање локацијских услова за изградњу породичног
стамбеног објекта, спратности Пр+Пк на катастарској парцели 10942/1 у КО Лозница, због
недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом.           

 

О б р а з л о ж е њ е

 

                       Подносилац захтева, Златко Стефановић из Јаребица, обратио се овом органу захтевом за
издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Недостаци у достављеном Идејном решењу:

 



Врста терета уписана у Лист непокретности СКН Лозница број 14320 од
18.08.2022.године, а односи се на право пролаза мора бити јасно уцртана  и ситуацији
и легенди означена према опису терета (искотирана ширина права службености
пута), као и допуњена у техничком опису,
Није приказано (искотирано) најмање удаљење планираног објекта на граници са
10938/2 КО Лозница,
Уцртати грађевинску линију објекта која је предвиђена планом, а посебно
грађевинска линију планираног објекта,
Приказати објекте на суседним парцелама и предвиђена удаљења од истих, уколико
нема написати да нема објеката,
Паркинг места искотирати према стандарду за паркирање.

 

Како постоје недостаци 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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