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 Градскa управа Града Лозница - Одељење за планирање и изградњу,  поступајући по захтеву 

инвеститора Оператора дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД 

Лозница из Лознице, ул. Слободана Пенезића бр.1 и финансијера Милана Илића из Лознице  

ЈМБГ:2206976773629, поднетог преко пуномоћника Глишић Зорана из Корените , за извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – Нисконапонски подземни кабловски вод 0,4 

kV из СБТС 10/0,4 kV ''Domax'' Л. Шор, до пословног објекта на КП број 858/2, К.О. Л.Шор,  на 

основу члана 8 ђ.и 145.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  чланова 

42.,43.,44.,.......49. Правилника о садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС''бр.23/15 и 77/15),  члана 28 и 

29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник 

РС''бр.113/15 и 96/16) и члана 59.став.2 и члана 92.Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист 

СРЈ'' бр. 18/16) доноси: 

Закључак 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Оператора дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО 

Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице, ул. Слободана Пенезића бр.1 и финансијера Милана 

Илића из Лознице  ЈМБГ:2206976773629, поднетог преко пуномоћника Глишић Зорана из Корените, 

за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – Нисконапонски подземни 

кабловски вод 0,4 kV из СБТС 10/0,4 kV ''Domax'' Л. Шор, до пословног објекта на КП број 858/2, 

К.О. Л.Шор као НЕПОТПУН. 

 

1.Доставити Локацијске услове или Услове од имаоца јавних овлашћења прибављене ван обједињене   

   процедуре  у складу са Уредбом о локацијским условима "Службени гласник РС", бр. 35/2015 и   

   114/2015. 

2.Приложити главну свеску урађену према члановима 42.,43.,44.,.......49. Правилника о  

   садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације   

   према класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС''бр.23/15, 77/15,58/16 и 96/16). 

 

     Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у законском року  од 

10 дана од дана пријема овог Закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на 

интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС, не поднесе усаглашен захтев, уз који се не 

плаћа административна такса и не прилаже документација поднешена уз захтев који је 

одбачен,а све у складу са чланом 8ђ.став 4.Закона о планирању и изгрдњи.         

  

              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, односно накнаде и накнаде за Централну евиденцију.        

                .                  

O б р а з л о ж е њ е 

 
 

           ИНВЕСТИТОР Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, 

Огранак ЕД Лозница из Лознице, ул. Слободана Пенезића бр.1 и финансијера Милана Илића из 

Лознице  ЈМБГ:2206976773629 , поднетог преко пуномоћника Глишић Зорана из Корените,захтев  

 



 

Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-15761-ISAW-1/2017,заводни број:  

351-356/2017-V дана 03.06.2017. године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова из 

члана 145.Закона о планирању и изградњи – Нисконапонски подземни кабловски вод 0,4 kV из СБТС 

10/0,4 kV ''Domax'' Л. Шор, до пословног објекта на КП број 858/2, К.О. Л.Шор. 

 

      Уз захтев је приложена следећа документација:  

 

-Пуномоћје од 02.06.2017. 

-Идејни пројекат електроенергетских инсталација бр.30/2017 од маја 2017. урађен од стране “ЕХГ-

ТЕХНИКА”доо,ул.ЂУРЕ ЈАКШИЋА 12 ,ЛОЗНИЦА, главни пројектант Владан Ристивојевић, 

дипл.ел.инж.лиценца бр. 350 1065 03 ИКС 

-Уплатница у износу од 69.668,26 динара. 

-Катастарско-топографски план урађен од стране ,,Геопремер МС'' Крупањ од маја 2017. 

-Решење-Грађевинску дозволу бр.351-991/2014-V од 10.12.2014.године 

-Потврда ROP-LOZ-20076-WA-1/2016;Заводни број: 351-337/2016-V од 15.08.2016.године  

-Овлашћење бр. 8Ј.о.о.о.Д.09.14.134865/1 од 25.05.2017. 

-Услове за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (широка потрошња и јавно 

осветљење –појединачни прикључак) бр. 4-56/17 од 19.04.2017. 

-Уговор о изградњи енергетских објеката за стварање техничких услова за прикључење објекта бр. 

8Ј.о.о.о.Д.09.14.113600/1 од 04.05.2017. 

-Републичку административну таксу у износу од 800,00динара. 

-Накнаду за Централну евиденцију у износу од 2000,00 динара. 

 

Чланом 135 а 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),грађевинска дозвола се 

издаје на име инвеститора и финансијера ако је уз захтев за издавање приложен уговор између 

инвеститора и финансијера, оверен у складу са законом који уређује оверу потписа, у коме се 

инвеститор сагласио да носилац права и обавезе из грађевинске дозволе буде и финансијер. 

Финансијер солидарно са инвеститором одговара за све обавезе према трећим лицима, које су 

последица радњи које предузме у складу са овлашћењима која су му пренета уговором из става 1. 

овог члана. 

  

Како је у поступку утврђено да у конкретном случају нису испуњени сви формални услови за даље 

поступање по захтеву, решено је као у диспозитиву овог Закључка у складу са члановима  8 ђ.и 

чланом 145.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 чланом  29.Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15 и 

96/16). 

 

     У складу са чланом 29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (,,Сл.гласник 

РС''бр.113/15 и 96/16) донети Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у 

законском року  од10  дана од дана пријема овог Закључка,а најкасније у року од 30 дана од 

објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС, не поднесе усаглашен захтев, уз 

који се не плаћа административна такса и не прилаже поднета документација. 

 

У складу са чланом 29.став 12.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15 и 96/16) 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, односно накнаде и 

накнаде за Централну евиденцију. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор,електронским 

путем,преко Цеоп-а, Градском већу града Лознице у року од 3 дана од дана пријема овог Закључка. 

 

 

 



 

Достављено:  

 

- подносиоцу захтева, 

- у предмет 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС. 

 

 

            ШЕФ ОДСЕКА                                                  НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                          Милица Павловић,дипл. правник                                                      

                                                                                


