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Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по усаглашеном захтеву Саше
Јанковића из Новог Села, Вука Караџића број 96 чији је пуномоћник Мирослав Павловић за
издавање локацијских услова за изградњу економског објекта (магацин за смештај
пољопривредних производа и житарица и поврћа и гаража за пољопривредну механизацију) на
кат.парцелама 3508, 3510, 3511 и 3512 у КО Ново Село, 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 Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лозница'', број 13/2011), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Саше Јанковића из Новог Села, Вука Караџића број 96 чији
је пуномоћник Мирослав Павловић за издавање локацијских услова за изградњу помоћног
објекта (магацин за смештај пољопривредних производа и житарица и поврћа и гаража за
пољопривредну механизацију) на кат.парцелама 3508, 3510 и 3511 у КО Ново Село, 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, Саша Јанковић из Новог Села, обратио се овом органу
захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

 

Недостаци у достављеном Идејном решењу:



Диспозиција-уместо "три парцеле" треба да стоји "четири парцеле",
Архитетконско решење- уместо "објекат је по функцији помоћни" треба да стоји "објекат је по
функцији економски",
Планирани објекат не може бити и постављен на међи и на прописаном удаљењу, исправити
податке у техничком опису,
Непрегледан део текста у ИДР,
Легенду допунити са подацима о будућем главном објекту,
Доставити нове уплате административних такси. 

Како постоје недостаци у достављеном ИДР  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 о 3
дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.
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