
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Број: ROP-LOZ-34236-WA-3/2017 

Заводни број: 351-193/2017-V 

Датум: 06.04.2017.године 
 

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

,,Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача'' из Бање Ковиљаче, ул.Парк бр.4, 

преко пуномоћника ,,ПИН ГГ Про'' д.о.о. Лозница, ул.Миодрага Борисављевића 4, за 

издавање потврде о пријави радова за реконструкцију, адаптацију и ревитализацију објекта 

Смештајно-терапијски објекат „Блатно купатило“ Бања Ковиљача, к.п. 449/32 К.О. 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 следећу  

 

ПОТВРДУ 

 
           Инвеститор ,,Специјалнa болницa за рехабилитацију Бања Ковиљача'' из Бање 

Ковиљаче, ул. Парк бр.4, преко пуномоћника ,,ПИН ГГ Про'' д.о.о. Лозница, ул. Миодрага 

Борисављевића бр.4, поднео захтев за пријаву радова на реконструкцији, адаптацији и 

ревитализацији објекта - Смештајно-терапијски објекат „Блатно купатило“ Бања 

Ковиљача, к.п. 449/32 КО Бања Ковиљача у улици 28.Славонске бригаде;  категорија дела 

објекта -В ; класификациона ознака дела објекта 121 112 (90,74%) и 126 415 (9,26%); 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: УКУПНО – (нето): 570,16м2 УКУПНО – (бруто): 694,94м2; 

НОВОПРОЈЕКТОВАНО: УКУПНО (нето): 616,98м2; УКУПНО (бруто): 745,35м2. Предрачунска 

вредност радова је 919.250,00 динара, чије је грађење одобрено Решењем на основу члана 145. 

Закона о планирању и изградњи бр. ROP-LOZ-34236-ISAW-2/2017, заводни бр.351-44/2017-V 

од 09.02.2017.године и доказ да је у потпуности измирена обавеза у погледу доприноса за 

уређење грађевинског земљишта – ИЗВОД БР. 14 о стању и промени средстава на дан 

05.04.2017. године на рачуну Локалне пореске администрације Града Лознице. 

 

    

Инвеститор је пријавио почетак грађења објекта дана    05.04.2017.године   и у пријави навео : 

- датум почетка грађења објекта : 14.04.2017.године ; 

- датум завршетка грађења објекта : 03.04.2018.године. 

 

        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. 


