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

„CAERUS GLOBAL GROUP“ д.o.o. за увоз, извоз и инвестиционе радове Београд (Нови 

Београд), ул.Јурија Гагарина 149/Л - 58, за пријаву радова на изградњи пољопривредног 

објекта - ФАРМА КОКА НОСИЉА, на кат. парцели број: 2410/2 К.О. Доњи Добрић, 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 чланова 31. и 32. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ( „Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16 ) 

издаје следећу  

 

ПОТВРДУ 

 
           Инвеститор „CAERUS GLOBAL GROUP“ д.o.o. за увоз, извоз и инвестиционе радове 

Београд (Нови Београд), ул.Јурија Гагарина 149/Л - 58 пријавио је овом Одељењу почетак 

радова на изградњи пољопривредног објекта: ФАРМА КОКА НОСИЉА у Доњем Добрићу , 

категорије - В, класификационе ознаке – 127 113, на катастарској парцели број: 2410/2 К.О. Доњи 

Добрић, површина парцеле – 01ха 14а 99м², габарита: објекат је у основи облика слова „П“ и 

максималног габарита 123,00м x 49,00м и састоји се од 3 објекта: 1. Производна хала „А“ 

димензија у основи 99,00м x 19,00м + 96,00м x 4,00м 2. Производна хала „Б“ димензија у основи 

115,00м x 16,00м и 3. Пословни део фарме - објекат „Ц“ димензија у основи 49,00м x 24,00м са 

две техничке етаже; спратности: Пр ( приземље ); максималне висине слемена сва три објекта: 

8,80м; УБГП : 5.770,30м²; предрачунске вредности: 145.642.243,70 динара, чије је грађење 

одобрено Решењем о измени и допуни Решења о грађевинској дозволи број: 351-147/2015-V 

од 12.06.2015.године; бр.ROP-LOZ-13012-CPА-1/2017, заводни број.351-279/2017-V од 

15.05.2017.године. 

   Инвеститор је пријавио почетак грађења објекта дана    02.06.2017.године   и у пријави навео: 

- датум почетка грађења објекта: 12.06.2017.године; 

- датум завршетка грађења објекта: 15.04.2019.године. 

 

        На основу ове потврде инвеститор може почети градњу објекта. 

 

 

 

Шеф Одсека : 

_________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                         
______________________________                                                                                                                                                                                                                                             

Милица Павловић , дипл. правник            

          

 Достављено :  

- подносиоцу захтева ; 

- грађевинској инспекцији ; 

- у списе . 


