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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Алексеи Гоидина из Москве, за издавање
локацијских услова за доградњу помоћног објекта на 1086/5 КО Руњани, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/2018,
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана генералне регулације за насељено
место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 13/18), издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу број 1086/5  КО Руњани, површине 1.643,00 м²  за доградњу помоћног објекта, спратности Су+Пр (сутерен и
приземље) укупне БГП објекта 153,21 м2.

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за доградњу помоћног објекта на  к.п. бр. 1086/5  КО Руњани урађен од стране
Инжењерске делатности и техничко саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница, улица Жикице Јовановића 19а, број техничке документације
М34/2021 из септембра 2021. године, Лозница.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са породичним становањем у руралним зонама

 

Намена: У зонама становања у руралним зонама могућа је изградња и економских објеката.

У руралним зонама дозвољена су кућишта са стамбеним и економским зградама (стаје, складишта,
друге економске зграде, настрешница за возила, оставе хране, оставе друге намене) као и мање
окућнице (цветњак, повртњак, воће). Дозвољена је изградња објеката и то: магацини
репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне
механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици,
пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти
за финалну прераду пољопривредних производа и објекти намењени за узгој стоке, перади и
крзнаша (фарме, кланице и сл.).

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације
слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних (производни).

У руралним зoнaмa je дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa, поред
мањих привредних капацитета у оквиру домаћинстава и сл. ближе описаних у поглављу
правилника А.1.2.

Парцела:

 

-минимална површина парцеле за становање у руралним зонама..500 м2

-минимална површина парцеле за становање у руралним зонама на којој се одвија и
пољопривредна производња....1000м2

-минимална ширина парцеле за становање у руралним зонама ..15 м 

Приступ: Свако сеоско двориште мора да буде повезано са јавним комуникацијама насеља. У дворишту се
одвија тројако кретање:  људи, стоке и возила. Стамбени део дворишта служи само за кретање



људи. Зато се на њему изграђују само пешачке стазе. Није дозвољено ни препоручљиво да возила,
стока и живина улазе или пролазе кроз стамбени део дворишта. Стамбени део треба повезати
пешачким стазама са улицом и економским двориштем. Економско двориште треба да има посебан
колски прилаз, који се користи и за кретање стоке. Овај прилаз дворишту треба да је такође
повезан са сеоским улицама и путевима. Могуће је да се економски - колски прилаз користи
заједнички за два суседна дворишта. На тај начин се штеди у простору и поплочавању прилаза.

Индекс
заузетости:

-максимални индекс заузетости на парцели .…….... 50% 

Висинска
регулација:

 

-максимална спратност објеката ...... По+П+1+Пк

-максимална висина објеката

- до коте слемена …………………………    10,0

Хоризонтална
регулација:

 

-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано у
графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком
прилогу растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м

-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта претежно северне
орјентације……………………         1,5 м

-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта претежно јужне, источне
и западне орјентације………………………  2,5 м

-растојање објекта од бочних суседних објеката ........……………   4,0 м

-минимално растојање објекта од задње границе парцеле ………4,0 м (у изузетним случајевима
уколико парцела нема довољну дубину да би се могла остварити изградња дозвољено је да се ово
растојање смањи на 2,5м)

Најповољније и најпрепоручљивије је да се стамбени део дворишта налази у предњем делу према
улици - путу. Економски део и окућница заузимају у том случају задњи део парцеле. Економски део
дворишта налазиће се одмах иза стамбеног, а окућница са баштом или воћњаком на крају парцеле.
Могуће је и да се окућница налази између стамбеног и економског дела дворишта. Међутим овај
најповољнији случај може се правилно користити само у оним околностима када је терен раван
или када парцела има пад - нагиб од улице односно стамбеног дела ка економском делу окућнице.
У овом другом случају стамбени део са кућом поставља се на највиши део на парцели. Економски
део са сточним стајама, ђубриштима и другим привредним зградама је на нижем терену од
стамбене зграде што је и најбоље. Наиме, у многим случајевима теренски услови ће диктирати да
парцела има нагиб - пад терена  према улици, што је неповољно за претходно приказани распоред
дворишта. У таквим случајевима можемо имати неколико могућности за правилно решење: прва
могућност је да најближе улици поставимо окућницу са воћњаком, а затим иза ње економски део
дворишта па тек на крају парцеле стамбени део. Друга могућност је да се поред пута постави
економски део дворишта са заштитним неопходним дрворедом а иза њега стамбени део. Поред
наведених теренских услова при одређењу међусобних положаја појединих делова дворишта мора
се водити рачуна о осунчању и правцима доминантних и честих ветрова на дотичном терену и
суседним објектима. Међусобни положај делова треба да буде тако одређен да ветар дува од
стамбене зграде ка економском делу.

На стамбеном или кућном делу дворишта подижу се следећи објекти:

1. Стамбена зграда
2. Помоћна зграда уз стамбену зграду са летном кухињом тремом  за обедовање, сушницом

меса, пећи за хлеб, простором за прање веша, млекаром и другим функцијама.

На економском делу дворишта подижу се сви привредни објекти потребни домаћинству. То су:
складишта и оставе производа, надстрешница гараже за возила машине и оруђа, сточне стаје за
говеда, свиње, овце и живину, ђубришта, пољски клозети, складишта огрева, торови и испусти за
стоку, оставе и простори за сточну храну појила за стоку итд.

Уобичајена је изградња помоћне зграде, са летном кухињом. Тамо где је развијено воћарство на
стамбеном делу дворишта може се градити и пивница, односно магаза за воће и друге производе и
пиће и њихову прераду. Ова зграда се подиже на граници према економском делу, тако да је из
њега могућ колски прилаз објекту. Бунар, пумпу за воду или чесму најбоље је поставити на
граници између кућног и економског дела дворишта. Стамбено или кућно двориште треба да буде
ограђено са свих страна. Најбоље је да је стамбена зграда слободно постављена на парцели. Није
добро ни препоручљиво да се зграде граде на самој граници дворишта према суседу, улици или
другој парцели. Стамбена зграда треба да буде удаљена од грађевинске линије према улици око 5
метара осим уколико у графичком прилогу није представљено другачије.Тај део између стамбене
зграде и ограде према улици треба користити за украсно зеленило. Од границе према суседу
слободно постављена економска зграда треба да је удаљена најмање 2,5м, док помоћни објекат
може бити постављен на 1,5м. Минимално удаљење између стамбеног и економског објекта на
парцели је 15м. Удаљење стамбених зграда од сточних стаја износи најмање 15 метара, а од



свињца 20м. Ђубриште и клозет удаљује се од ње најмање 20 метара. Помоћна зграда са летном
кухињом и осталим пратећим просторијама може да чини целину са стамбеном зградом, стим што
је са њом повезана наткривеним тремом. Овај објекат може да се гради и као потпуно посебна
зграда. Ни у ком случају летну кухињу не постављати испред куће или према улици.

Изградња

других објеката
на

парцели:

-спратност помоћног објекта …………………П (П+1-чардаци и сл.)

-максимална висина помоћног објеката

-до коте слемена …………………………      5,0 м (8м-чардаци и сл.)

Помоћни објекат се може поставити на међу:

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;

- уколико постоји сагласност суседа;

- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.

Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама парцеле уз сагласност
суседа, као и уз главни објекат, осим уколико планом нижег реда није предвиђено другачије тј.
уколико планом нижег реда није забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално
растојање од главног објекта на сопственој парцели није условљено. Растојање једног помоћног
објекта од другог помоћног објекта на истој парцели, уколико нису физички везани, је минимално
2,5м. Уколико није могуће поставити помоћни објекат на границу парцеле уз сагласност суседа,
минимално дозвољено растојање помоћног објекта од границе бочне и задње парцеле је 1,5м, а од
суседног главног објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је изградња помоћног
објекта пре изградње главног објекта, у зони планиране изградње и према горенаведеним
условима. Није дозвољено постављање отвора на међи према суседној парцели.

У случajeвимa нeпoстojaњa грaдских кaнaлизaциoних одвода или дo трaсирaњa истих, oбaвeзa
влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeптичке јаме у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Јама мoрa бити
удaљeна нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa.
Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, септичка јама сe мoрa
нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.

Паркирање: Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.

Уређење

слободних

површина:

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 30% површине парцеле.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат зелених
површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.

Посебни услови: Капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта за интензивни узгој
(фарме) је одређен капацитетом који је дефинисан критеријумима за одлучивање о потреби израде
студије о процени утицаја на животну средину са Листе II - Пројекти за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину).

Није дозвољена изградња објеката за које је, према Листи 1 и 2 Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину, обавезна или се може захтевати процена утицаја на животну
средину;

 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА
ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА И
БЛОКОВИМА

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:

-адаптацију и санацију;

-надградњу нових етажа уз услов да се то учини на начин да се надградњом не угрози
статичка сигурност објекта;

-надградњу крова изнад равне терасе објекта;

-реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог корисног
простора;

-реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације;



- затварање балкона и лођа;

-доградња објекта;

-доградња вертикалних комуникација (степениште, лифт);

-доградња санитарних просторија у циљу обезбеђивања основних хигијенских услова;

-претварање стамбеног у пословни простор под условом да буде обезбеђено паркирање за
све функције у објекту у оквиру парцеле;

-претварање пословног у стамбени или помоћни простор под условом да, уколико се
врши претварање у стамбени простор, буде обезбеђено паркирање за све функције у
објекту у оквиру парцеле;

-претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени простор под
условом да новоформирана стамбена површина уђе у обрачун коефицијента изграђености
и да се за исти обезбеди паркирање у оквиру парцеле;

-претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у пословни простор под
условом да новоформирана површина уђе у обрачун коефицијента изграђености, да се за
исти обезбеди паркирање у оквиру парцеле и под условом да су испуњени сви остали
урбанистички параметри дефинсиани за терцијалне делатности;

-поделу функционалних делова објекта;

-спајање функционалних делова објекта;

-санацију дотрајалих конструктивних делова објекта;

-санацију и реконструкцију инсталација;

Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:

-надградња и доградња објекта може се извести до максималних урбанистичких
параметара прописаних овим планом;

-у случају када су у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава
се доградња или надградња објеката;

-дозвољава се адаптација таванског простора у стамбени или пословни простор, уз услов
да се формирање новог корисног простора изврши у постојећем тавану без повећања
висине објекта и промене геометрија крова и да новоформирана површина уђе у обрачун
коефицијента изграђености и да се за исти обезбеди паркирање према правилима из овог
плана;

-за новоформирани корисни простор обезбедити паркинг простор према правилима из
овог плана;

-реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине 1,6м
мерено од коте пода до прелома косине крова;

-у циљу бољег функционисања новоформираног корисног простора (осветљење,излази на
терасе или лође и сл.) могу се формирати кровне баџе са максималном висином од 2,2 м
мерено од коте пода поткровља до преломне линије баџе

Изузетно, у случајевима када је постојећи вишепородични објекат без околног земљишта
(објекат=парцела) и објекат се налази у отвореном типу блока, а да би се решио проблем
прокишњавања и дотрајале кровне конструкције, дозвољена је доградња на делу
постојећих равних тераса у једном нивоу (уколико оне постоје) и надградња максимално
једне етаже (и то поткровља), а повученог спрата (код објеката спратности П+4 и виших)–
у другом нивоу, уз обавезан услов анализе статичке стабилности објеката и под условом
да се доградња и надградња врши у габариту постојећег објекта. На кп. бр. 5020 КО
Лозница у Улици Бранка Радичевића је дозвољено на постојећем објекту надзидати 1
спрат и поткровље како би се уједначила спратност са осталим изграђеним објкетима у
улици. Етаже које се надограђују морају бити идентичне постојећим етажама у смислу
испада, тераса, обликовања и сл. У случајевима када се врши надзиђивање објеката без
околног земљишта (објекат=парцела) у отвореним блоковима са доминантном
парковском површином услов за формирање зелених површина није обавезујућ, а
паркирање треба обезбедити у оквиру блока, према услову дефинисаном у делу
Паркирање.

Уколико постоји више власника над једним објектом надзиђивање се мора вршити над
целим објектом истовремено и уз сагласност свих власника. Уз надзиђивање објекта
обавеза инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта над којим се врши
надградња.

Дозвољени су радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно
постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање



соларних колектора и сл.).

Стамбене зграде са отвореним приземљима (са језгрима за вертикалне комуникације и
стубовима) карактеристичне су за отворени тип блокова, а приземља са колонадама су
карактеристична за објекте компактних блокова. Интервенције претварања оваквих
приземља у користан простор се не дозвољавају. Такође, није дозвољено затварање
постојећих пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти се задржавају у интересу
становника блока (проветреност блокова, паркирање, пешачки приступи и сл.).

Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са спољашње стране објекта, исти се
може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле.

Доградња постојећих објеката је дефинисана: типом блока, постојећом изграђеношћу,
квалитетом суседних објеката и статичким могућностима тла и објекта. Доградња
подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и зелених површина.

Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела
објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, дограђени део не сме
да пређе ширину калкана суседних објеката на месту споја. Доградњом новог дела зграде
не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.

Доградња елемената комуникација-лифтова и степеништа, дозвољава се код свих објеката
под условом да предметна интервенција не угрожава функционисање и стабилност
постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација
морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим парцелама.
Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за
приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављене и у зонама између
регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.

Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само
на објектима породичног становања. Дограђивањем се не сме нарушити однос према
суседним објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и
правилима за грађење. У објектима вишепородичног становања ове интервенције нису
дозвољене осим ако се изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима
зграде.

Ако у компактном блоку није предвиђено повећање спратности објекта може се
дозволити претварање таванског простора у стамбени, под условом да се не мења
постојећа кота слемена, а дозвољени надзидак је максимално 1,2м, да новоформирана
стамбена површина уђе у обрачун коефицијента изграђености и да се за исти обезбеди
паркирање у оквиру парцеле или блока.

У случају када се постојећи објекат или његов део налази у простору између планиране
грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава тј. узима се у обзир постојећа
грађевинска линија и даје се могућност инвестиционог одржавања, адаптације, санације,
реконструкције објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију и могућност
надградње максимално једне етаже у границама габарита постојећег објекта (у зони
између грађевинске и регулационе линије) уз поштовање планиране спратности.
Доградња таквог објекта у делу између грађевинске и регулационе линије није дозвољена,
односно није дозвољено проширење објекта у хоризонталном габариту. На објекту или
делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинским линијама, могуће су све
интервенције на постојећем објекту, уз поштовање правила грађења утврђених овим
планом. У случају замене објекта, објекат се мора градити према правилима за нове
објекте.

Дозвољено је озакоњење постојећег објекта уколико се он налази у целости или једним
својим делом између планиране грађевинске и регулационе линије и уколико испуњава и
друге услове предвиђене законом и планом у делу који се бави озакоњењем објеката.
Постојећи објекат који се у целости или једним својим делом налази на планираној јавној
површини не може се озаконити, нити су дозвољене било какве друге интервенције на
њему или његовом делу који се налази на планираној јавној површини осим
инвестиционог и текућег одржавања до привођења сврси. Постојећи објекти или делови
објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у оквиру планираних
површина јавне намене морају се уклонити приликом привођења намени.

Када су у питању постојећи породични стамбени објекти у ужем градском центру,
дозвољава се једино санација, адаптација и реконструкција, уз могућност доградње једино
санитарних просторија бруто површине до 6м2 у циљу обезбеђивања основних
хигијенских услова. Са доградњом санитарног чвора бруто површина објекта не сме
прећи 60м2. Санација, адаптација и реконструкција оваквих објеката је могућа и уколико
они прелазе планирану грађевинску линију, али доградња мора бити у планираној зони
изградње. Уколико се ови објекти или њихови делови налазе на планираној јавној
површини, могуће је једино инвестиционо и текуће одржавање до привођења јавне
површине намени.

Дозвољена је адаптација, санација, реконструкција и доградња санитарног чвора код
постојећих објеката, без обзира у којој се типичној насељкој целини налазе, а који су



изграђени на парцелама чија је површина мања од минимално прописаних планом.

У изузетним случајевима, за постојеће објекте који су изграђени пре доношења прописа о
изградњи објеката, чија је спратност П (приземље), а који се налазе на растојању од
бочних међа које је мање од прописаног, дозвољена је изградња максимално још једне
етаже (спрат или поткровље) у постојећем хоризонталном габариту, уз поштовање
осталих услова прописаних Планом и уз претходну сагласност суседа за постављање
објекта ближе међи. Надограђена етажа, може имати прозорске отворе искључиво
помоћних нестамбених просторија према суседу.

Када су у питању интервенције на затеченим постојећим производним и пословно-
комерцијалним објектима важе иста правила претходно наведена у овом поглављу, уз
поштовање и противпожарних услова.

Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу
непокретних културних добара и културних добара која уживају претходну заштиту. За
њихову реконструкцију и ревитализацију услове утврђује надлежни завод за заштиту
споменика културе.

Интервенције на објектима извести у складу са позитивним законима који третирају
изградњу објеката, одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и
ауторство.

Дозвољена је адаптација, реконструкција постојећих и изградња нових објеката у
пољопривредним зонама где су парцеле мање од прописаних 50 ари, а које имају
дефинисане парцеле по условима за парцелацију донетим претходним плановима (пре
доношења ГУП-а 2005.године), а чија минимална површина износи 5 ари.

Правила је могуће унапређивати и допуњавати по истој процедури по којој ће се вршити
измене и допуне овог плана.

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-326634-/1-21 од 07.12.2021. године и Уговору

број 20700-D-09.14-326634-/1-21 од 07.12.2021. године

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну мрежу према условима ЈП ''Водовод и  канализација'' Лозница, број 261/1499 од
15.12.2021. године.

На предметној локацији немамо цевоводне фекалне канализације.

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

-       ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/2019).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 20700-D-09.14-326634-/1-21 од 07.12.2021. године и Уговору број 20700-D-09.14-326634-
/1-21 од 07.12.2021. године
Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 261/1499 од 15.12.2021. године.
Идејно решење.



 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат за издавање решења по Члану 145. Закона о планирању и изградњи уради у складу са
локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за
катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема
локацијских услова.

 

 

                    ОБРАДИО

   Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх.

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                    Владан Трипковић, дипл.прост.план.


	ЕЛЕКТРО МРЕЖА
	Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-326634-/1-21 од 07.12.2021. године и Уговору број 20700-D-09.14-326634-/1-21 од 07.12.2021. године
	НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА
	САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
	ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
	ШЕФ ОДСЕКА                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

