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

,,Пејак Хандела'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146, за извођење радова - 

реконструкција, промена намене пословног простора у стамбени у стамбено - пословној 

згради "Сениор" у Бањи Ковиљачи, к.п. 179/16, КО Бања Ковиљача, 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  

 

ПОТВРДУ 

 
           Инвеститору ,,Пејак Хандел'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146,матични 

број правног лица 20315482, ПИБ 105107593, којом се одобрава реконструкција, промена 

намене пословног простора у стамбени у стамбено - пословној згради "Сениор", спратности 

Пр+1,Пр+2+Пк,Пр+3+Пк у Бањи Ковиљачи,на к.п.бр. 179/16, КО Бања Ковиљача. За 

реконструкцију вишепородичног стамбено-пословног објекта у постојећем габариту (без 

промене БП од 8579,98 м2) са променом спољашњег изгледа објекта. Реконструкција се односи 

на ресторан у приземљу означен као локал број 11, који мења намену у шест стамбених јединица 

прилагођених инвалидима са рампама за силазак на терен као и проширење стана 8А у приземљу 

на рачун локала Л7. Категорија објекта В, класификациона ознака 112 222, бруто површина за 

реконструкцију је 340 м2. Предрачунска вредност радова је 3.400.000,00 динара без ПДВ-а, чије 

је грађење одобрено решењем по члану 145.Закона о планирању и изградњи број: ROP-LOZ-

20568-ISAW-1/2017, заводни бр. 351-460/2017-V од 18.07.2017. године.  

 

Инвеститор је пријавио планирани почетак извођења радова на објекту дана 01.08.2017.године. и 

у пријави навео рок завршетка извођења радова  25.09.2017.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. 
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