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          Одељење за планирање и изградњу решавајући по захтеву ОДС „ЕПС дистрибуција“ д.о.о. 

Београд , Огранак ЕД Лозница , матични број правног субјекта: 07005466 , ул.С.Пенезића бр.1 , 

Лозница , поднет преко пуномоћника Жељка Ракића из Лознице , за издавање употребне дозволе за 

изведене радове на реконструкцији вода ДВ 35 kV од ТС 35/10kV „Трбушница“ до ТС 35/10 kV 

„Зајача“ , на више катастарских парцела у К.О. Лозница , К.О. Трбушница , К.О. Пасковац и 

К.О. Зајача , у укупној дужини од 9151,4м , а на основу члaнова 154. и 158.Закона о планирању и 

изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-ис. , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14 и 145/14 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ( „Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16 ) , Правилника о садржини и начину вршења техничког 

прегледа објекта , 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 и 29/16 ) и чл.136. Закона о општем управном 

поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) , доноси :  

   

                                                                Р Е Ш Е Њ Е 

 

     I. ОДОБРАВА СЕ  инвеститору Оператору дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција“ 

д.о.о. Београд , Огранак ЕД Лозница , матични број правног субјекта: 07005466 , ул.Слободана 

Пенезића бр.1 , Лозница , употреба изведених рaдoва нa реконструкцији вода ДВ 35 kV од ТС 

35/10kV „Трбушница“ до ТС 35/10 kV „Зајача“ на више катастарских парцела и то у :    
К.О. Лозница бр.9940, 9941, 11692, 11682, 11684, 11677, 11678, 11673, 11674, 11659, 11675, 11657, 

11655,11688, 11639, 11862/1, 11638, 11637, 11866/1, 11870/3, 11870/1, 11870/2, 11871 и 11876 ;  

К.О. Трбушница број: 447/2, 447/3, 449, 450/1, 450/2, 451, 473/2, 473/1, 472, 471, 469, 467, 466/1, 

465, 464, 462/3, 474, 899, 1645, 918, 917, 915/3, 915/2, 911/1, 1202, 1201, 1646, 1284, 1292, 1295, 1296, 

1261, 1276, 1262/3, 1255, 1257 и 1651/2 ;  

К.О. Пасковац број: 1006, 9, 12, 10, 13, 18/1, 21/3, 21/2, 187/1, 187/6, 187/3, 186/4, 186/3, 189/1, 

188/1, 990, 167/3, 169, 168/2, 163/1, 162/2, 163/2, 162/1, 140, 122, 123/1, 153, 155, 137/1, 138/1, 147, 

146, 804/1, 785/2, 789/1, 787, 785/5, 785/3, 784/1, 785/4, 785/1, 993, 747/1, 746, 751, 744/1, 995, 650/2, 

650/1, 652, 658, 662, 670/2, 670/3, 680, 683, 682/2, 682/3, 682/1 и 1008 ;  

К.О. Зајача број: 1110, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 71/1, 77/1, 78/1, 78/2, 86/2, 85, 89, 88, 87, 171, 169/4, 

189, 184/1, 185, 181/1, 180, 178, 177/2, 175/1, 168/1, 193, 197, 1117/1, 1097, 439, 438, 437, 535/1, 534/3, 

534/1, 534/4, 544, 546, 549/1, 549/3, 552, 551/4, 144, 142, 559/4, 559/1, 563/1, 564, 572, 671/2, 672, 

687/3, 689/2, 674, 688/1, 675, 1097 и 694 ; у укупној дужини од 9151,4м ; категорије - Г , 

класификациони број – 222 410 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      Радови на предметном објекту изведени су у свему према :  

 Рeшeњу о одобрењу за извођење радова број: ROP-LOZ-17379-ISAW-1/2017 , заводни 

број: 351-389/2017-V , од 20.06.2017.године и Потврди о пријави почетка радова број: 

ROP-LOZ-20860-WA-1/2017 , зав.бр.351-467/2017-V , од 17.07.2017.године , која су издата од 

стране Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице . 

 

    II. Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , 
именоване од стране инвеститора Одлуком од 20.11.2017.год. и Одлуком бр.03-20/11/2017 oд 20.11. 

2017.гoдинe  , вршиоца техничког прегледа Пројектно-грађ.радња  „MЈМ БИРО“ Жељко Ракић пр. , 

Лозница, ул.Поенкарева бр.18, бр.03-20/11/17 од 29.11.2017.год. оверен од oдговорног лица Жељка 

Ракића и председника Комисије Весне Д.Ковачевић , дипл.инг.eл. , лиц.бр.350 А934 05 ИКС , којим 

је утврђено да је завршена  његова подобност  за употребу , чини саставни део овог решења . 

 



Саставни део овог решења  су и : 

 Пројекат изведеног објекта , број: Е1-08-17 од јула 2017.године , који се састоји од : Главне 

свеске и Пројекта електроенергетских инсталација изведених радова на Реконструкцији вода 

35 kV од ТС 35/10kV „Трбушница“ до ТС 35/10 kV „Зајача“ , који је урађен од стране  

„ПИРАМИДА 2003“ д.о.о. Лозница , ул.Пашићева бр.5/5 , а одговорно лице и главни 

пројектант је Милан Крсмановић , дипл.инж.ел , лиценца бр.350 4693 03 ИКС . 

 Елаборат геодетских радова за изведени објекат и Елаборат геодетских радова за 

подземне инсталације , оба заводни број: 06/2017 од 28.11.2017.године , урађени од С.З.Р. 

„ГПС-ВИЗУРА“, ул.Првомајска бб , Љубовија , оверени од Горан М.Севић , геод.инжењер , 

геодетска лиценца другог реда број: 02 02 78 12 . 

  

  III.  Гарантни рок за предметни објекат је 3 ( три ) године . За опрему и постројења који су 

уграђени у објекат важе рокови које је према посебним прописима одредио произвођач опреме и 

постројења , односно које су , на основу тих посебних прописа , уговорили инвеститор и произвођач 

или испоручилац опреме и постројења . 

 

   IV.  У случају штете  настале као последица употребе објекта или примене тех.док. на основу 

које је издата ова употребна дозвола , а за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и 

правилима струке , за штету солидарно одговарају  вршилац техничког прегледа и инвеститор .                    

 

                                                              О б р а з л о ж е њ е 

 
         Инвеститор ОДС „ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд , Огранак ЕД Лозница , матични број 

правног субјекта: 07005466 , ул.Слободана Пенезића бр.1 , Лозница , поднео је , преко пуномоћника 

Жељка Ракића , путем ЦЕОП-а , Одељењу за планирање и изградњу Градске управе Града Лозница , 

захтев за издавање употребне дозволе за изведене радове на реконструкцији вода ДВ 35 kV од 

ТС 35/10kV „Трбушница“ до ТС 35/10 kV „Зајача“ , на више кат.парцела у К.О. Лозница , К.О. 

Трбушница , К.О. Пасковац и К.О. Зајача , у дужини од 9151,4м , број: ROP-LOZ-17379-IUP-2/2017 , 

заводни бр.351-869/2017-V , дана 07.12.2017.године . 

        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио у складу са важећим 

правилницима : 

- Записник - Извештај о техничком прегледу број: 03-20/11/17 од 29.11.2017.године који је 

урађен од стране вршиоца техничког прегледа Пројектно-грађ.радња „MЈМ БИРО“ Жељко 

Ракић пр. , Лозница , ул.Поенкарева бр.18 , оверен од oдговорног лица Жељка С.Ракића и 

председника Комисије Весне Д.Ковачевић , дипл.инг.eл. , лиценца бр.350 А934 05 ИКС ; 

- Рeшeњу о одобрењу за извођење радова број: ROP-LOZ-17379-ISAW-1/2017 , заводни број: 

351-389/2017-V , од 20.06.2017.године и Потврди о пријави почетка радова број: ROP-LOZ-

20860-WA-1/2017 , зав.бр.351-467/2017-V , од 17.07.2017.године , која су издата од стране 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице и са одобреном техничком 

документацијом : Главна свеска , бр.П-7246-1 и Идејни пројекат електроенергетских 

инсталација , бр.П-7246-2 , урађени од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“доо Београд , Сектор 

за планирање и инвестиције у Краљеву , Служба за пројектовање , а главни пројектант је 

Душан Мајсторовић , дипл.инж.ел. , лиценца број: 350 0418 03 ИКС ; 

- Пројекат изведеног објекта , број: Е1-08-17 од јула 2017.године , који се састоји од  Главне 

свеске и Пројекта електроенер.инсталација изведених радова на реконструкцији вода 35kV од 

ТС 35/10kV „Трбушница“ до ТС 35/10 kV „Зајача“ , који је урађен од стране  „Пирамида 2003“ 

д.о.о. Лозница , ул.Пашићева бр.5/5 , а главни пројектант је Милан Крсмановић , дипл.инж.ел , 

лиценца бр.350 4693 03 ИКС ; 

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и Елаборат геодетских радова за 

подземне инсталације , оба заводни број: 06/2017 од 28.11.2017.године , урађени од С.З.Р. 

„ГПС-ВИЗУРА“, ул.Првомајска бб , Љубовија , оверени од Горан М.Севића , геод.инжењер , 

геодетска лиценца другог реда број: 02 02 78 12 ; 

- Геодетски снимак , зав.бр.06/2017 од 28.11.2017.године , урађен од С.З.Р. „ГПС-ВИЗУРА“, 

ул.Првомајска бб , Љубовија , оверен од Горан М.Севића , геод.инжењер , геодетска лиценца 

другог реда број: 02 02 78 12 ; 

- Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора . 

 



 

   Комисија за технички преглед  именована од стране инвеститора Одлуком од 20.11.2017.год. 

и Одлуком бр.03-20/11/2017 oд 20.11. 2017.гoдинe , вршиоца техничког прегледа Пројектно-грађ. 

радња „MЈМ БИРО“ Жељко Ракић пр. , Лозница, ул.Поенкарева бр.18, образована је за преглед 

наведеног објекта у саставу : 

         1.  Весна Д.Ковачевић , дипл.инг.eл. , лиценца број:  350 А934 05 ИКС 

              председник Комисије и члан за електротехничке инсталације ; 

         2.  Жeљкo С.Рaкић , дипл.инж.грaђ., лицeнцa бр.311 С148 05 ИКС, члaн Комисије зa                                          

              грађевинско-занатске радове . 

             

     Комисија образована наведеним Одлукама извршила је технички преглед изведених радова 

на предметном објекту у периоду од 20.11.2017. до 28.11.2017.г. и Записник - извештај о извршеном 

техничком прегледу бр.03-20/11/17 од 29.11.2017.г. доставила овом Одељењу уз захтев за издавање 

употребне дозволе бр.ROP-LOZ-17379-IUP-2/2017 , зав.бр.351-867/2017-V , дана 07.12.2017.године .        

          Записником Комисије за технички преглед , бр.03-20/11/17 од 29.11.2017.г. , утврђено је : 
да су изавршени радови према решењу о одобрењу за извођење радова , да нема примедби и 

недостатака на изведене радове , да је објекат безбедан и да се изведеним радовима обезбеђује 

његово несметано коришћење , да је прикључен на електро мрежу и  да је објекат подобан за 

употребу и да се предлаже надлежном органу да изда употребну дозволу за изведене радове на 

реконструкцији вода 35 kV од ТС 35/10kV „Трбушница“ до ТС 35/10 kV „Зајача“ , на више кат. 

парцела у К.О. Лозница , К.О. Трбушница , К.О. Пасковац и К.О. Зајача , у дужини од 9151,4м .     

  

           Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно члану 145. став 

7. , 154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-ис. , 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) , Правилнику о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16 ) , Правилнику о 

садржини и начину вршења техничког прегледа објекта , 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 

и 29/16 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) . 

         Такса и накнаде за ово решење наплаћене су у износу од :  1.050,00 динара + 15.000,00 динара 

+ 2.000,00 динара . 

 

 

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

 

          Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и 

инфрастуктуре РС-Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема истог . 

          Жалба се предаје преко овог Одељења, путем ЦИС-а са плаћеном наканадом за услуге ЦЕОП 

и са уплатом на име таксе у износу од 460,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 , позив 

на број: 97 , 18-059 , Буџет РС и 200,00 динара на жиро рачун број: 840-742341843-24 , позив на 

број: 97 , 18-059 , приходи Градске управе Града Лознице . 

      

Обрадио 

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ. 

 

           ШЕФ ОДСЕКА                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   

  _____________________________                                            ______________________________                 

Весна Стефановић, дипл.грађ.инж.                                   Владан Трипковић , дипл.пр.планер 

 

Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- грађевинској инспекцији , 

- имаоцима јавних овлашћењa , 

- у предмет , 

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

                                     


