
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-4369-WA-3/2017 

Заводни број: 351-203/2017-V 

Датум: 11.04.2017.године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  

 

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

Мирковић Зорана из Лознице, ул.Хајдук Станка бр.12, поднет преко пуномоћника Павловић 

Владимира из Лознице, ул. Зајачка бб, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и 

изградњи -  изградња помоћног објекта – остава и гараже у Бањи Ковиљачи ,на к.п. 1564, 

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 следећу  

 

ПОТВРДУ 

 
           Инвеститор Мирковић Зоран из Лознице, ул.Хајдук Станка бр.12, пријавио је овом 

Одељењу почетак радова –  изградња помоћног објекта остава и гараже у Бањи Ковиљачи, 

на к.п. 1564 К.О. Бања Ковиљача; спратности приземље, бруто површине објекта 46.42м2; 

висине 5,00м; хоризонталног габарита 5,00х9,26м. Предрачунска вредност радова је 

500.000,00 динара. Категорија објекта - А , класификациона ознака 111 011, чије је грађење 

одобрено решењем којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и 

изградњи број: ROP-LOZ-4369-ISAWHA-2/2017, заводни бр.351-118/2017-V од 14.03.2017. 

године као и доказ да је у потпуности измирена обавеза у погледу доприноса за уређење 

грађевинског земљишта ИЗВОД БР. 10  о стању и промени средстава на дан  20.03.2017. 

године на рачуну Локалне пореске администрације Града Лознице. 

 

   Инвеститор је пријавио почетак грађења објекта дана    10.04.2017.године   и у пријави навео : 

- датум почетка грађења објекта : 20.04.2017.године; 

- датум завршетка грађења објекта : 20.04.2018.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  


