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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број:ROP-LOZ-11435-WA-2/2016 

Заводни број: 351-508/2016-V 

Датум:25.10.2016.године 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

захтеву  Станковић Снежане из Лознице,ул.Шабачки пут бр.3, за издавање потврде о 

пријави почетка извођења радова  из члана 145.Закона о планирању и изградњи - изградња 

ограде на кп.бр. 514 КО 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 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем , члан 31. и 32. ("Сл. гласник РС", бр. 113/15) издаје следећу: 

 

ПОТВРДУ 

 
        Инвеститор  Станковић Снежана из Лознице,ул.Шабачки пут бр.3, пријавиo je 

25.10.2016. преко пуномоћника Вере Митровић Дишић из Лознице,овом Одељењу почетак 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - изградња ограде ,коју је 

инвеститор дужан поставити унутар своје   кп.бр. 514 КО Лозница , према ситуационом 

плану  и дужан је извести радове тако да обезбеди несметано одвођење атмосверске воде - 

да се вода не задржава на путном земљишту и не угрожава суседне катастарске парцеле. 

Висина ограде је maх 1,40 м; укупна дужина ограде износи 133,84 м1 . Предрачунска 

вредност радова је   974.000,00 динара , чије је грађење одобрено Решењем бр. ROP-LOZ-

11435-ISAW-1/2016,заводни број:  351-196/2016-V од  01.06.2016. 

 

Инвеститор је  у потпуности измирио обавезу у погледу доприноса за уређивање  

грађевинског земљишта за укупну нето површину од 33,46 м2 у износу од 16.773,00 дин, 

јер је инвеститор на основу Обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

бр. 03-482/1 од 01.06.2016.,остварио умањење у износу од 30 % по основу плаћања 

доприноса једнократно,а у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређење 

грађевинског земљишта бр.06-4/15-22-4 од 26.02.2015.(Сл.лист Града Лозница бр.1/2015).  

  

Инвеститор је приложио : 

 

        -Решење бр. ROP-LOZ-11435-ISAW-1/2016,заводни број:  351-196/2016-V од  01.06.2016. 

        - Пуномоћје за подношење захтева од 05.05.2016. 

        - Уплатница у износу од 16.773,00 дин.  

        - Републичку административну таксу у износу од 290,00динара. 

        - Накнаду за Централну евиденцију у износу од 500,00 динара. 

 

Инвеститор је пријавио датум планираног почетака извођења радова на објекту  дана 

02.11.2016.године. и у пријави навео датум планираног завршетка извођења радова   

02.06.2017.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). 
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На основу ове потврде инвеститор може почети извођење радова . 

 

Достављено: 

-подносиоцу захтева, 

-грађевинској инспекцији, 

-надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС. 

 

 

   ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

___________________________                                      ______________________________ 

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

 


