
 
Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  
Број: ROP-LOZ-2034-IUP-4/2020  
Заводни број: 351-543/2020-V  
Датум:14.07.2020.године  
Лозница , ул.Карађорђева бр.2    
             

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора  Предузећа за производњу и промет ЖЕНЕВА ЕВРО С“ д.о.о. Лешница, Краља Петра I 14. , 
/преко пуномоћника Драгана Мишковића, из Лознице/,за издавање употребне дозволе за  изведене  радове из 
члана 145.Закона о планирању и изградњи, за објекат  СБТС 10/0,4 kV “Женева”, на к.п. 4148 КО Лешница, а 
на основу чланова 8ђ. и 158. Закона о планирању и изградњу ( „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, 145/14, 83/18 , 31/19, 37/19 и 9/2020) , Правилника о садржини 
и начину вршења техничког прегледа објeкта , саставу комисије , садржини предлога комисије о утврђивању 
подобности објекта за употребу , осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката ( „Сл. гласник РС“, бр.27/15,29/16 и 78/19 ) , чланова 42. , 43. и 44. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.68/19) и 
члана 136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 ) , доноси : 
 
 

РЕ Ш Е Њ Е 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ, инвеститора, Предузећа за производњу и промет ЖЕНЕВА ЕВРО С“ 
д.о.о. Лешница, Краља Петра I 14. , /преко пуномоћника Драгана Мишковића, из Лознице/,поднет  за издавање 
употребне дозволе за изведене  радове из члана 145.Закона о планирању и изградњи, за објекат СБТС 
10/0,4 kV “Женева”, на к.п. 4148 КО Лешница; категорија објекта Г класификациони број 222420. Прикључна 
тачка на постојећи кабловски вод 10 кВ, ТС ''ПИК'' – ТС ''Стара амбуланта''.Предрачунска вредност радова је 
2.269.790,00 динара без ПДВ-а, број: ROP-LOZ-2034-IUP-4/2020,заводни број 351-543/2020-V, од 
09.07.2020.годинe , због tога што :  

 
На основу Обавештења  Број:  Број: 952-04-006-10705/2020 од 13.07.2020. године које је дао  Републички 
геодетски завод Београд - Служба за катастар непокретност Лозница, у приложеном   фајлу НИЈЕ 
ДОСТАВЉЕН наведени Елаборат геодетских радова за изведени објекат, урађен од стране СГР 
„ГЕОПРЕМЕР”Лозница. 

  

Ово Решење производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана 
пријема овог Решења , а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници 
Градске управе града Лознице – www.loznica.rs , не поднесе усаглашен захтев .  
 

 

O б р а з л о ж е њ е  
 

Инвеститор  Предузеће за производњу и промет ЖЕНЕВА ЕВРО С“ д.о.о. Лешница, Краља 
Петра I 14. , /преко пуномоћника Драгана Мишковића, из Лознице/,поднео је захтев, за издавање употребне 
дозволе, за  изведене  радове из члана 145.Закона о планирању и изградњи, за објекат  СБТС 10/0,4 kV 
“Женева”, на к.п. 4148 КО Лешница, ,а кроз ЦИС , под бр.ROP-LOZ-2034-IUP-4/2020,заводни број 351-
543/2020-V , дана 09.07.2020.годинe . 

 
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију: 
 
- Локацијске услове Бр. ROP-LOZ-2034-LOC1/2020 од 05. 02. 2020.,- Решење о одобрењу извођења радова бр. 
ROP-LOZ-2034-ISAW2/2020 заводни бр. 351-88/2020-V, које је постало правоснажно 19.02.2020. год. - Потврда о 



пријави радова бр. ROP-LOZ-2034-WA-3/2020 заводни бр. 351- 125/2020-V од 19.02.2020. године издата од 
Одељење за планирање и изградњу;-Пројекат изведеног објекта који је израдило предузеће- „ПИРАМИДА 2003“ 
д.о.о. ЛОЗНИЦА, Милан Крсмановић, дипл.инж.ел. Бр.лиц. 350 4693 03; -Изјаве, ИНВЕСТИТОРА, СТРУЧНОГ 
НАДЗОРА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА,од 19.06.2020.год. да је изведено стање једнако пројектованом стању,дата од 
стране, инвеститора Предузећа за производњу и промет,,ЖЕНЕВА ЕВРО С“ д.о.о. Лешница, Краља Петра I 
бр.14,одговорног лица Зорана Глигорића; Стручног  надзора : одговорног лица / заступника: Владана Којића 
дипл.инж.ел. лиценца ИКС 350 К020 11; Извођача радова GRADEL LOZNICA, ул.Кнеза Михаила, 37/A , 
одговорног лица Јевта Јевтића, дипл.инж.ел. лиценца ИКС 450 9650 06;-Одлука инвеститора о именовању 
Комисије за тех.преглед, “МИДЕАЛ “ Д.О.О, ул.Кнеза Милоша бр.10.Лозница,  бр. 05/05 од  18.06.2020. год; 
Одлука о именовању предедника  и чланова Комисије БР. 133/2020 и 134/2020, у саставу: ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД Милош Мишковић дипл.инж.грађ; ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 1.  Драган 
Мишковић дипл.инж.ел. лиценца број 350 3418 03; 2. Симеун Васиљевић дипл.инж.ел. лиценца број 350 Е428 
07;-Записник о извршеном техничком прегледу радова на објекту број: 139/2020 од 30.06.2020 године, урађен од 
стране “МИДЕАЛ “ Д.О.О; - Записник о пробном пуштању у рад - Извештај о интерном техничком прегледу СБТС 
10/0,4 kV “Женева”, на к.п.4148 КО Лешница, од стране Електродистрибуција Лозница, број 8.Ј.1.0.0.Д.09.14-
150387/1-2020 од 04.06.2020. са атестном документацијом; -Решење о одобрењу за прикључење на 
дистрибутивни систем електричне енергије, бр. 8J.1.1.0-D-09.14-399738/1-19 oд 23.12.2019. год. издато од ОДС 
,,ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Лозница; - Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , 
број: 956-01-305-3823/2020 од  03. 04. 2020. год  урађен од стране урађен од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, 
који је оверио струк.инж.геод.Никола Новаковић, геодетска лиценца бр.02 0705 18;-Обавештење  Број:  Број: 952-
04-006-10705/2020 од 13.07.2020. године које је дао  Републички геодетски завод Београд, Служба за катастар 
непокретност Лозница ; -Пуномоћје дато на име Драгана Мишковића, из Лознице; -Таксе  у износу од :  18.780,00 
+320,00 динара и  795,00 динара и Накнада АПР-у за вођење централне евиденциј у износу од 2.000,00 динара.  

        
  У складу са чл.44. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(,,Сл.гласник РС“, бр.68/19),подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 
поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :  
Против овог Решења подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Лознице , преко овог 
Одељења путем ЦЕОП-а , у року од 3 ( три ) дана од дана пријема Решења .  
 
 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ: 

Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх 

                      
ШЕФ ОДСЕКА 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ. 
 

                                                                                                                      
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Владан Трипковић, дипл. пр.планер 

 

Достављено:  
-Подносиоцу захтева  
-у списе  
-регистратору 

 
 


