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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 Весне 

Рашевић из Лознице за издавање потврде о пријави радова за изградњу нисконапонског 

подземног вода 0,4 кВ из КПРО-4, у улици Вере Благојевић, до стамбеног објекта у ул. 

Пашићева 11 на КП број 5248 КО Лозница, преко КП 5230/1, 5252 и 5263 КО 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 следећу  

 

ПОТВРДУ 

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

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

Весне Рашевић из Лознице пријави почетак радова на изградњи нисконапонског подземног 

вода 0,4 кВ из КПРО-4, у улици Вере Благојевић, до стамбеног објекта у ул. Пашићева 11 на 

КП број 5248 КО Лозница, у дужини од 170 м, преко КП 5230/1, 5252 и 5263 КО Лозница, 

категорија објекта - Г, класификациони број 222 410. Прикључна тачка на дистрибутивни 

електроенергетски систем је КПРО-4, у улици Вера Благојевић који се напаја из ЗТС 10/0,4 кВ 

„Стара Зелена Пијаца“ Лозница. Предрачунска вредност радова је 1.160.738,73 динара без ПДВа. 

  

  Утврђује се да је инвеститор ослобођен од плаћања доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта за извођење радова, на основу члана 97. став 8. 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 8. Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског 

земљишта (Сл.лист Града Лозница бр.1/2015).   

 

Инвеститор је пријавио планирани почетак извођења радова на објекту  дана 

05.04.2017.године. и у пријави навео рок завршетка извођења радова   12.05.2017.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 :_________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                         
                                                                                                              ______________________________                                                                                                                                     

.                                                                                                         Милица Павловић , дипл. правник            

.     Достављено :  

- подносиоцу захтева ; 

- грађевинској инспекцији ; 

- у списе. 
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