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

ЈП"Водовод и канализација" Лозница, ул.Георгија Јакшића бр.9, поднетог преко пуномоћника 

Раднић Милана из Лознице за пријаву радова на реконструкцији дела цевовода од каптаже 

''Дубоки поток'' до резервоара ''Гнила'' преко више катастарских парцела у К.О. Коренита и 

изградњу контејнерске станице за хлорисање на к.п.бр.4708 у К.О. Коренита, 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 ЈП "Водовод и канализација" Лозница, ул.Георгија Јакшића бр.9, поднетог 

преко пуномоћника Раднић Милана из Лознице, пријавиo је овом Одељењу почетак радова на 

реконструкцију дела цевовода од каптаже ''Дубоки поток'' до резервоара ''Гнила'' у КО 

Коренита,општинаЛозница,К.П.бр:160,168/6,170/1,172/1,172/2,172/3,172/6,173/1,174/3,174/4/,174/5,10

28/1,1033/2,1033/1,1035,1038/1,1039/4,1039/5,1039/7,1039/8,1039/2,1039/6,1039/3,1040,1041/5,1041/2,1

048,1052,1053,1114/2,1114/5,1114/4,1116,1115,1122,1118,1121/2,1127/2,1128,1151,1232/1,1235/2,1235/3

,1235/1,1236,1349,1350,1351/1,1351/2,1351/3,1347/2,1336/2,1336/1,1336/5,1343/1,1818,1815/1,1815/4,18

19,2034/5,2034/1,2033,2035/3,2035/1,2038,2043,2044,2045/5,2046/2,2046/3,2046/6,2046/1,2046/7,2049/2,

2049/1,2050,2048,2051,2053,3477,3478/1,3478/2,3478/3,3478/4,3478/5,3478/6,3481,3482/2,3482/1,348334

84,3485/2,3485/1,3486/1,3486/4,3486/2,3486/3,3491/1,3490,3491/3,3491/4,3491/8,3491/2,3564,3565/2,356

6/1,3566/2,3566/33624/1,3624/2,3626/2,3626/4,3626/1,3630,3631,3632,3634,3674,3661,4121/1,4131,4123/

1,4123/2,4127/2,4127/1,4126,4159,41624257/1,4258,4259,4265/4,4265/6,4265/7,4263/3,4265/5,4264/3,426

4/2,4265/1,4269/2,4269/1,4270,4271/1,4684/1,4684/2,4683/10,4685/1,4685/3,4685/2,4685/4,4789/1,4798,4

808/2,4808/54853,4854,1054,4806,4808/1,1336/3,4812,4816,4813,3479/1,3604,4826,4682,4686,4709,4808/

1,1029,4708 и изградњу контејнерске станице за хлорисање на к.п.бр.4708 у КО Коренита, категорије 

објекта Г, класификационог броја 222 210 у дужини од 9935,8м. Предрачунска вредност радова је 

64.150.370,00 динара без ПДВ-а. 

Инвеститор је пријавио планирани почетак извођења радова на објекту дана 

14.08.2017.године и у пријави навео рок завршетка извођења радова 14.11.2017. године. 

Инвеститор може почети са извођењем радова 8 дана након подношења пријаве за 

прибављање потврде о пријави радова 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 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15 и 96/16). 

        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. 


