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

Жељка Милошевића из Лознице, ул.Балканска, бр 5 за пријаву радова на изградњи пословно- 

стамбеног објекта (пословни простор намењен за прераду,расецање меса и топљење масти 

папкара, до 1 тоне дневно) у Лозници, на катастарској парцели 15601 К.О. Лозница, 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.113/2015, 96/16 и 120/17) издаје следећу  

 

 

ПОТВРДУ 

 
           Инвеститор Жељко Милошевић из Лознице, ул.Балканска, бр 5, пријавили су овом 

Одељењу почетак радова - изградња пословно- стамбеног објекта (пословни простор намењен за 

прераду,расецање меса и топљење масти папкара, до 1 тоне дневно) у Лозници, на катастарској 

парцели 15601 К.О. Лозница, категорије - В, класификационе ознаке –125 102 (81,02℅) и 111 

011(18,98 ℅), површине парцеле – 1041,00 м²; спратности: По+П+1(Подрум+Приземље+Спрат); 

висинa: 9,90 м; УБГП: 729,75 м²; предрачунске вредности: 33.801.560,00 дин. 

Предвиђена је изградња објекта у две фазе - I фаза подразумева извођење пословног простора, а- II 

фаза пословно –стамбеног простора, чије је грађење одобрено Решењем о грађевинској дозволи 

број: ROP-LOZ-31039-CPA-8/2018, заводни број:  351-300/2018-V од 11.05.2018. године (измена 

Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-31039-CPI-3/2017, заводни број : 351-517/2017-

V, од 08.08.2017.године), као и доказ да је у потпуности измирен допринос за уређење 

грађевинског земљишта – ИЗВОД БР. 62 о стању и промени средстава на дан 06.11.2017.године 

на рачуну Локалне пореске администрације Града Лознице. 

 

Инвеститор је пријавио планирани почетак извођења радова на објекту дана 18.06.2018. године и у 

пријави навео рок завршетка извођења радова 28.10.2020. 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.113/2015, 96/16 и 120/17). 
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          Достављено :  

- подносиоцу захтева; 

- грађевинској инспекцији; 

- у списе. 


