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

Зорана Ђурића (ЈМБГ:1908973773645) из Корените, Лозница, поднет преко пуномоћника 

Мирослава Павловића из Лознице, за извођење радова на изградњи стамбено-пословног 

објекта на кат.парцели бр. 12488/1 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.113/15 и 96/16 ) издаје  

 

ПОТВРДУ 

 
           Инвеститору Зорану Ђурићу из Корените, Лозница, којом се одобрава изградња 

стамбено-пословног објекта, категорије-А, класификационе ознаке– 111 011, у Лозници, у 

ул.Бранка Ћопића бр.2/б, на кат.парцели број: 12488/1 К.О. Лозница (стари број к.п.бр.270/1 

К.О. Лозница-село), површина парцеле: 654,00м²; габарита: 8.87м x 9,41м; спратности: Пр + 

1.спрат; максималне висине: 9,48м; УБГП: 180,10м²; бруто површина објекта у основи: 83,47м²; 

приземље се састоји од два дела: стамбени део - нето повр.17,22м² и пословни део - нето 

површине 55,26м², спрат: стамбени део – 73,35м²; укупне нето површине изграђеног објекта: 

145,83м² (стамбени део укупне нето површине 90,57м² и пословни део у приземљу нето 

површине 55,26м²); предрачунске вредности: 212.237,00динара, чије је грађење одобрено 

решењем о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-18710-CPA-1/2017, заводни бр. 351-

418/2017-V од 03.07.2017. године.Инвеститор је приложио доказ да је у потпуности измирена 

обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

  
Инвеститор је пријавио планирани почетак извођења радова на објекту дана 31.07.2017.године. и 

у пријави навео рок завршетка извођења радова   10.08.2017.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 : 

_________________________ 
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______________________________                                                                                                                                                                                                                                               
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