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Одељење за планирање и изградњу, Градске управе Града Лознице, Одсек за спровођење
обједињене процедуре и планирање, поступајући по захтеву који je поднео инвеститор ПЗП
„ВАЉЕВО“ А.Д.,(Матични број правног лица07188994,ПИБ101898873),ул. Милована
Глишића бр.94, Ваљево,захтев  поднет преко пуномоћника Kрста Јовичића,из Ваљева,за
издавање УПОТРЕБНЕ дозволе за изведене  радове из члана 145.Закона о планирању и
изградњи -за КТС 10/0,4 кV „Бетонска база“ на к.п. 12252 КО Лозница, са прикључним
кабловским водом 10 кVпреко к.п.бр. 12227, 12238/2, 12237 и 12236 КО Лозница,а на основу
чл.154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.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, 37/19,9/20 и 52/21 ),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник
РС“, бр.68/19), 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 ,29/16 и 78/19 ) и члана 136. Закона о општем управном
поступку („Сл.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

І.          ОДОБРАВА СЕ, инвеститору ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПУТЕВЕ „ВАЉЕВО“, Матични број
правног субјекта: 07188994,  улица Милована Глишића 94, Ваљево,  УПОТРЕБА изведених
 радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи –  КТС 10/0,4 кV„Бетонска база“ на к.п.
12252 КО Лозница, са прикључним кабловским водом 10 кV преко к.п.бр. 12227, 12238/2,
12237 и 12236 КО Лозница у дужини од 314м;категорија објекта Г класификациони број 222410
(40%),222420 (60%).Прикључна тачка на дистрибутивни електроенергетски систем Извод 10кV
– Владића брдо из ТС 35/10 кV ''Лозница 4'' (далеководно поље између ТС 10/0,4кV
“Радуловачки пут 3“ и ТС 10/0,4кV“Опек“.Предрачунска вредност радова је 6.746.347,00,00
динара безПДВ-а.Захтев је поднет  кроз ЦИС , под бројем: ROP-LOZ-42383-IUPH-
8/2022,Заводни број: 351-1398/2022-V  од 07.10.2022.године.

-Радови на предметном објекту, изведени су од стране инвеститора, према Решењу о одобрењу
за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, број: ROP-LOZ-42383-ISAW-
3/2022 Заводни број: 351-94/2022-V од 10.02.2022. године,издатом од стране Градске управе
Града Лозница – Одељења за планирање и изградњу.

II. Изјаве,  ИНВЕСТИТОРА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА,из августа
2022.год. да је изведено стање једнако пројектованом стању,дате од стране, инвеститора
ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПУТЕВЕ „ВАЉЕВО“,одговорног лица Стојанке Марковић; Стручног надзора
: одговорног лица / заступника: Мирослава Вуковића,дипл.инж.ел. лиценца ИКС 450537504 и
Даринке Крстивојевић.дипл.инж.грађ.ИКС 410 3994 03; и  Извођача радова одговорних лица
Николе Крљановића, дип.инж.ел, лиценца бр.350 L152 12 и Вељка Мојсиловића, дип.инж.грађ,
лиценца бр.415 L089 18.

Саставни део овог решења је и :



- Елаборат геодетских радова за изведени објекат, број: 952 – 013-76208/2022  од
13.09.2022.урађен од стране урађен од стране ,,Геосистем''Ваљево.

- Записник-Извештај о техничком прегледу објекта,урађен од стране П.Д. ,,МАСТЕР
ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ваљево, Комисије за технички преглед предметних изведених радова у саставу:
1. Миле Пиргић дипл.инж.грађ. лиценца број: 410 0930 03 Председник и члан за грађевинске
радове. 2. Живорад Цветковић дипл.инж.ел. лиценца број 350 Е455 07 члан за електроенергетске
инсталације 3. Бранка Живановић грађ.тех. секретар комисије.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „ВАЉЕВО“, Матични број правног субјекта:
07188994,  улица Милована Глишића 94, Ваљево,поднео је захтев за издавање  УПОТРЕБНЕ
ДОЗВОЛЕ за  изведене  радове из члана 145.Закона о планирању и изградњи –  КТС 10/0,4
кV„Бетонска база“ на к.п. 12252 КО Лозница, са прикључним кабловским водом 10 кV
преко к.п.бр. 12227, 12238/2, 12237 и 12236 КО Лозница у дужини од 314м;категорија објекта
Г класификациони број 222410 (40%),222420 (60%).Прикључна тачка на дистрибутивни
електроенергетски систем Извод 10кV – Владића брдо из ТС 35/10 кV ''Лозница 4'' (далеководно
поље између ТС 10/0,4кV “Радуловачки пут 3“ и ТС 10/0,4кV“Опек“.Предрачунска вредност
радова је 6.746.347,00,00 динара безПДВ-а,а кроз ЦИС , под бројем: ROP-LOZ-42383-IUPH-
8/2022,Заводни број: 351-1398/2022-V  од 07.10.2022.године.

 Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију:

-Локацијске услове Бр.ROP-LOZ-42383-LOCH-2/2021,заводни број 353-455/2021-Vод
06.01.2022.године;

- Решење о одобрењу извођења радова бр. ROP-LOZ-42383-ISAW-3/2022 Заводни број: 351-
94/2022-V од 10.02.2022. године;

-Потврду о пријави радова бр. ROP-LOZ-42383- WA-4/2022 интерни заводни број 351-
199/2022-V од 24.02.2022 године издата од Одељење за планирање и изградњу;

-Обавештења о извршеном инспекцијском надзору изграђених темеља бр. ROP-LOZ-42383-
CCF-5/2022 oд 01.09.2022 године;

-Обавештења о извршеном инспекцијском по завршетку објекта у конструктивном смислу
бр.  356-58/2022-08 06.10.2022. год.

 -Пројектна документација:

-Главна свеска израђена од стране ,,ПЦ ТЕЛ“ доо Крчмар - Мионица Главни пројектант Никола
Крљановић дипл.инж.ел. 350 L152 12 

-Идејни пројекат електроенергетских инсталација израђен од стране ,,ПЦ ТЕЛ“ доо Крчмар
Мионица Одговорни пројектант Никола Крљановић дипл.инж.ел. 350 L152 12;

-Изјаве,  ИНВЕСТИТОРА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА,из августа
2022.год. да је изведено стање једнако пројектованом стању,дате од стране, инвеститора
ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПУТЕВЕ „ВАЉЕВО“,одговорног лица Стојанке Марковић; Стручног надзора :
одговорног лица / заступника: Мирослава Вуковића,дипл.инж.ел. лиценца ИКС 450537504 и
Даринке Крстивојевић.дипл.инж.грађ.ИКС 410 3994 03; и  Извођача радова одговорних лица



Николе Крљановића, дип.инж.ел, лиценца бр.350 L152 12 и Вељка Мојсиловића, дип.инж.грађ,
лиценца бр.415 L089 18.

-Записник-Извештај о техничком прегледу објекта,урађен од стране П.Д. ,,МАСТЕР
ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ваљево.

-Решење о упису подземног вода издато од стране РГЗ, Одељење за катастар водова
Ваљево, под бројем 956- 02-1-305-3006/2022 од 31.05.2022.којим је дозвољен УПИС подземног
вода број 36, дужине 326,88м, 1E10 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА, са припадајућим
уређајима и постројењима за електроенергетску мрежу који пролази катастарским парцелама бр.
12229 ,12236,12227, 12252,12250,12240, 12237 и 12238/2 КО Лозница за катастарску општину
ЛОЗНИЦА.

-Елаборат геодетских радова за изведени објекат, број: 952 – 013-76208/2022  од
13.09.2022.урађен од стране урађен од стране ,,Геосистем''Ваљево.

-Обавештење Број: 952-04-006-19409/2022 од 21.09.2022. године које је дао Републички
геодетски завод Београд, Служба за катастар непокретност Лозница;

-Овлашћење дато на име Крста Јовичића,из Ваљева,ул. Прешернова,број 59.

-Одлука инвеститора о именовању Комисије за тех.преглед,Уговор са  П.Д. ,,МАСТЕР
ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ваљево,Број 01-3440 од 02.09.2022. год.о поверавању вршења техничког
прегледа.

-Одлука П.Д. ,,МАСТЕР ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ваљево о именовању предедника и чланова
Комисије, у саставу:

1. Миле Пиргић дипл.инж.грађ. лиценца број: 410 0930 03 Председник и члан за
  грађевинске радове.
2. Живорад Цветковић дипл.инж.ел. лиценца број 350 Е455 07 члан за  електроенергетске
инсталације
3. Бранка Живановић грађ.тех. секретар комисије.

Записником Комисије за технички преглед утврђено је: да је завршена градња целог
објекта према Решење о одобрењу извођења радова бр. ROP-LOZ-42383-ISAW-3/2022
Заводни број: 351-94/2022-V од 10.02.2022. године, да нема примедби и недостатака на
изведене радове , да је објекат безбедан и да се изведеним радовима обезбеђује његово
несметано коришћење, да је објекат подобан за употребу и  предлаже се надлежном органу
да изда употребну дозволу за предметни објекат .  

           Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно
члановима 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, 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 и 9/20
) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник
РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину вршења тех.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 , 29/16 и 78/19 ) и члану 136. Закона о
општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.95/2018) .

Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у
износу од : 110,24 динара + 2.000,00 динара .

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са
Законoм о републичким административним таксама ( „Сл.гласник РС“, бр.43/03, 51/03, 61/05,



5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћена је у
износу од: 19.750,00 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 ( осам ) 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 490,00 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 .

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 на увид

-грађевинској инспекцији

 

 

                                                 


