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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице поступајући по захтеву „Тим 

Ло-градња“ д.о.о. из Лознице, ул.Кнеза Милоша бр.38, за издавање потврде о пријави 

радова за изградњу стамбено-пословног објекта Пр+3, на кат.парцели бр.9083 К.О. 

Лозница у улици Слободана Пенезића, а на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи 

( „Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исп. , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/2014 ) и члана 32. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ( „Сл. гласник РС“, бр.113/2015 ) издаје следеће :  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА по захтеву „Тим 

Ло-градња“ д.о.о. из Лознице, ул.Кнеза Милоша бр.38, поднетом овом Одељењу дана 

22.03.2017. године, путем ЦИС-а, под бројем ROP-LOZ-29670-WA-6/2017, обзиром да нису 

испуњени формални услови из чл.32. став 1. тачка 6. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.113/2015).  

 

Инвеститор „Тим Ло-градња“ д.о.о. из Лознице, ул.Кнеза Милоша бр.38, поднео је овом 

Одељењу захтев за издавање потврде о пријави радова за изградњу стамбено-пословног 

објекта Пр+3, на кат.парцели бр.9083 К.О. Лозница у улици Слободана Пенезића.  

 

Уз захтев за издавање потврде о пријави радова подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО 

следећу документацију :  

 

1. Доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију. 

2. Доказ о плаћеној накнади административне таксе за пријаву радова.  

 

Пријава радова поднета дана 22.03.2017.год. ЈЕ НЕПОТПУНА ЈЕР УЗ ПРИЈАВУ НИЈЕ 

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОПИСАНА чланом 32. став 1. тачка 6. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник 

РС", бр.113/15 ) и на основу члана 32. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.113/15 ) ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА 

НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА .  

 

 

Шеф Одсека :  
_________________________  

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

                                                                                                         ______________________________                                                                                                                       

                                                                                                          Милица Павловић , дипл. правник   

 

Достављено:  

- подносиоцу захтева;  

- у списе 
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