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

Града Лозницe , матични бр.правног лица: 07169981 , ул.Карађорђева бр.2 , Лозница , поднетог 

преко пуномоћника Ј.П. „Водовод и канализација“ Лозница , ул.Г.Јакшића бр.9 , за издавање 

потврде о пријави радова за изградњу секундарне дистрибутивне водоводне мреже на 

подручју Зајаче на више катастарских парцела у К.О. Зајача , а на основу члана 148. Закона о 

планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-ис. , 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 електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“,бр.113/15 и 96/16 ) издаје следећу : 

 

ПОТВРДУ 

 
             Инвеститор Град Лозница , матични број правног лица: 07169981 , ул.Карађорђева бр.2 , 

Лозница , преко пуномоћника Ј.П. „Водовод и канализација“ Лозница, ул.Георгија Јакшића бр.9 , 

пријавиo je овом Одељењу почетак радова на изградњи секундарне дистрибутивне 

водоводне мреже на подручју Зајаче на више кат.парцела у К.О. Зајача . 

            Траса цевовода пролази преко парцела : 1117, 1097, 1096, 1094, 1092, 1089, 746/2, 746/4, 

744, 739/4, 739/3, 719/3, 719/2, 693/2, 692/1, 673/7, 673/6, 673/5, 652/2, 649/5, 649/4, 649/2, 646, 576, 

572, 565/1, 560, 559/6, 543/1, 542, 536, 517/1, 515/1, 492/6, 492/2, 423/3, 423/2, 423/1, 422, 421/2, 

420, 419, 418, 386, 385, 215/3, 214, 190/1, 184/1, 183, 175/1, 168/1, 167, 161/1, 158, 157/1, све у К.О. 

Зајача , пројектоване орјентационе дужине цевовода: 2.200,00м , а чије је грађење одобрено 

Решењем - грађевинском дозволом бр.ROP-LOZ-34109-CPIН-6/2017 , зав.бр.351-469/2017-V , 

од 18.07.2017.год. и доказ у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта обзиром 

да се инвеститору НЕ ОБРАЧУНАВА допринос за уређивање грађевинског земљишта , а на 

основу члана 97. став 8. 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 145/14 ) и члана 8. Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( „Сл.лист Града Лозница“, бр. 

1/2015 ) . 

        Инвеститор је пријавио почетак грађења објекта дана  21.07.2017.године  и у пријави навео : 

- датум почетка грађења објекта :  28.07.2017.године ; 

- датум завршетка грађења објекта : 24.10.2017. године . 

 

        На основу ове потврде инвеститор може почети градњу објекта . 

 

 

           ШЕФ ОДСЕКА                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

  _____________________________                 ______________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инг.грађ                                 Милица Павловић , дипл.правник 

       

Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- грађевинској инспекцији , 


