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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице поступајући по захтеву Грбић Десимира ,из 
Лознице, ул.Луке Стевића бр.127,Лозничко Поље, поднетог  за издавање потврде о пријави радова  за изградњу 
породичног стамбеног објекта Пр+0 , на кат.парцели бр.13766/1 К.О.Лозница, на основу члана 148.Закона о 
планирању и изградњи („Сл.гласник РС",бр.72/09;81/09-исправка, 64/10-одлукаУС , 24/11,121/12 , 42/13-УС , 50/13-УС , 
98/13-УС , 132/14 и 145/2014)  и члана 32.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ( „Сл. гласник РС", бр.113/2015 )  издаје следећу : 
 

ПОТВРДУ 
 
            Инвеститор  Грбић Десимира ,из Лознице, ул.Луке Стевића бр.127, пријавио je овом Одељењу почетак 
извођења радова на изградњи  породичног стамбеног објекта Пр+0, категорије - А , класификационе ознаке – 111 
011 , у Лозници ,на катастарској парцели број 13766/1 К.О.Лозница , површине парцеле – 1982,00м² ; спратности : Пр+0 ;  
УБГП 200,10м²; предрачунске вредности : 6.727.000,00 динара. 
 

Поступајући по чл.32 .Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  
(„Сл. гласник РС", бр.113/2015 ), утврђено је да су испуњени формални услови и да је уз пријаву достављена 
документација из чл.31овог Правилника и то: 

 
-доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта-  налог за уплату    
средстава  на рачун локалне пореске администрације града Лознице у износу од -99.017,00- динара. 
 
-доказ о уплати административне таксе за  пријаву радова/у износу од 290,00 дин/  
-доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију/у износу од 500,00 дин/ 
 

Инвеститор је поднео захтев за издавање потврде о  пријави  почетака грађења објекта дана  27.04.2016.године  и у 
пријави навео :  

-почетак извођења радова   04.05.2016. год 
 -завршетак извођења радова   30.04.2017. год 
 

Потврда о пријави радова се доставља Инвеститору, Одељењу за инспекцијске послове, и архиви и објављују се на 
интернет станици града Лозница. 

На основу ове потврде инвеститор може почети градњу објекта. 
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