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

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

из Лознице, ул. Слободана Пенезића бр.1, поднетог преко пуномоћника Ристивојевић Владана 

из Лознице, за пријаву радова на изградњи кабловског вода 0,4 кV извод из MБТС 10/0,4 kV 

„Хотел Београд“до КПРО-4 на кп.бр.393/1 КО Бања Ковиљача и од КПРО-4 до КПК на 

стамбеном објекту на кп.бр.393/1 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.113/2015, 96/16 и 120/17) издаје следећу  

 

ПОТВРДУ 

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

Огранак ЕД Лозница из Лознице, ул. Слободана Пенезића бр.1, поднетог преко пуномоћника 

Ристивојевић Владана из Лознице, пријавио је овом Одељењу почетак радова - изградња 

кабловског вода 0,4 кV извод из MБТС 10/0,4 kV „Хотел Београд“до КПРО-4 на кп.бр.393/1 КО Бања 

Ковиљача и од КПРО-4 до КПК на стамбеном објекту на кп.бр.393/1 КО Бања Ковиљача у дужини од 

114,00 м; категорија објекта Г , класификациони број 222410. Прикључак на дистрибутивни 

електроенергетски систем Огранка ЕД Лозница МБТС 10/0,4 кВ „Хотел Београд“у Бањи 

Ковиљачи.Предрачунска вредност радова је 712.634,95 динара без ПДВ-а., чије је грађење одобрено 

Решењем за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи број: ROP-LOZ-

24254-ISAW-1/2018, заводни број: 351-646/2018-V од 27.08.2018. године. Инвеститор НИЈЕ у 

обавези измирења доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
 

Инвеститор је пријавио планирани почетак извођења радова на објекту дана 10.09.2018. године и у 

пријави навео рок завршетка извођења радова 10.10.2018. 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. 


