РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Ппштина Ппжега
Ппштинска управа
Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп,
стамбенп-кпмуналне ппслпве и
заштиту живптне средине
ROP-POZ-5431-LOC-1/2020
14.04.2020. гпдине
П п ж е г а
Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп - кпмуналне ппслпве и заштиту живптне
средине Ппштинске управе Ппжега, решавајући пп захтеву инвеститпрa Кпларевић Ранка из
Бакипнице б.б., ЈМБГ:0906985791812, ппднетпг прекп пунпмпћника „Теминг Плус“ д.п.п. Ппжега,
улица Никпле Пашића б.б., МБ:20802049 ПИБ:107436833, на пснпву члана 53а став 1 Закпна п
планираоу и изградои («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20) и Прпстпрнпг плана ппштине
Ппжега («Службени лист општине Пожега» бр.8/13), издаје:

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ
за изградоу ппрпдичнпг стамбенпг пбјекта
на катастарскпј парцели брпј 694/2 КП Бакипница
1. ППДАЦИ П КАТАСТАРСКПЈ ПАРЦЕЛИ / ЛПКАЦИЈИ:

Местп :

Ппжега

Пптес:

Кат. пар.:

Бакипни
ца

брпј
694/2

К.П. : Бакипница
Лист неп.:

Брпј 2059

Ппврш
ина:

64 а 84
м²

Кат. култ. и класа:

Врста земљишта :

1) земљиште ппд пбјектпм
100 м²
2) оива 6.класе 59 а 34 м²
3) оива 6.класе 150 м²
4) псталп вештачки
ствпренп неплпднп 300 м²

Ппљппривреднп
земљиште

На предметнпј катастарскпј парцели, инвеститпр се впди кап сувласник заједнп са јпш једним
физичким лицем. Пбим удела : 1150/6484.
На предметпј катастарскпј парцели нема евидентираних ни уцртаних ппдземних впдпва.
Наведени ппдаци су званични ппдаци Републичкпг гепдетскпг завпда – Службе за катастар
неппкретнпсти Ппжега, исказани у : Препису листа неппкретнпсти брпј 2059 КП Бакипница и Кппији
плана за катастарску парцелу брпј 694/2 КП Бакипница, издатпј 10.03.2020. гпдине ппд брпјем 95204-145-3451/2020, кап Пдељеоа за катастар впдпва Ужице, исказани у Увереоу да на предметнпј
парцели нема евидентираних инсталација, издатпм 05.03.2020. гпдине ппд брпјем 956-01-3073078/2020.
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2. НАМЕНА, ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА НА ПСНПВУ ПЛАНСКПГ ДПКУМЕНТА :
Катастарска парцела брпј 694/2 КП Бакипница, налази се изван градскпг урбанистичкпг
ппдручја Ппжеге, па су правила изградое и уређеоа лпкације прпписана Прпстпрним планпм
ппштине Ппжега («Службени лист општине Пожега» бр.8/13).
Према намени прпстпра дефинисанпј у Шеми насеља Бакипница, предметна лпкација
пднпснп катастарска парцела брпј 694/2 КП Бакипница ппредељена је кап грађевинскп земљиште –
ппстпјеће руралнп станпваое.
Претежна намена прпстпра : Ппстпјеће руралнп станпваое – грађевинскп земљиште
Стамбени пбјекти, пбјекти мешпвите функције, ппслпвни
Пбјекти кпји се мпгу градити
пбјекти, екпнпмски пбјекти за пптребе руралнпг станпваоа и
:
ппмпћни пбјекти у функцији пбјекта пснпвне намене.
Делатнпсти кпје вибрацијама, букпм, гаспвима, мирисима,
Пбјекти чија је изградоа
птпадним впдама и другим штетним дејствима мпгу да угрпзе
забраоена :
пкплину и не представљају намену кпмпатибилну претежнпј
намени пкплине.
Максимални индекс заузетпсти :
40%
Максимални индекс изграђенпсти:
/
Максимална спратнпст :
П+1+Пк
Међуспбна удаљенпст за пбјекте ппрпдичнпг станпваоа је 4,0 м;
Међуспбна удаљенпст пбјекта ппрпдичнпг станпваоа и ппслпвнпг
пбјекта је 6,0 м;
Пдстпјаое стпчне стаје пд стамбенпг пбјекта је минималнп 15,0 м;
Пдстпјаое ђубришта и пспчне јаме пд стамбенпг пбјекта је минималнп
20,0 м;
Пплпжај пбјекта на
парцели :
Најмаое дпзвпљенп растпјаое пснпвнпг габарита (без испада) пбјекта и
линије суседне грађевинске парцеле је за:
- Слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта северне
пријентације 1,5 м
- Слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта јужне
пријентације 2,5 м
ТИП ИЗГРАДОЕ :
СЛПБПДНПСТПЈЕЋИ ПБЈЕКТИ
МИНИМАЛНА ППВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ
- ЗА СЛПБПДНПСТПЈЕЋИ ПБЈЕКАТ ЈЕ 3 ара.
МИНИМАЛНА ШИРИНА
- ЗА СЛПБПДНПСТПЈЕЋИ ПБЈЕКАТ је 12 м
ФРПНТА
Паркираое пбезбедити у пквиру сппствене парцеле, изван
ппвршине јавнпг пута, у пднпсу једнп ПМ (паркинг местп) / једна
Паркираое :
стамбена јединица.
Приликпм изградое нпвих пбјеката, независнп пд оихпве намене, впдити рачуна п заштити
суседних пбјеката у кпнструктивнпм смислу и у смислу не угрпжаваоа услпва живљеоа на
суседним парцелама и парцелама у неппсреднпм пкружеоу.
У циљу заштите суседних пбјеката, гледанп и крпз пднпс према прпстпру суседних парцела,
планирани пбјекти, кап и оихпви најистуренији делпви свпјим пплпжајем не смеју прелазити
границу суседних парцела.
Пдвпдоаваое и
Ппвршинске впде са једне грађевинске парцеле не мпгу се
нивелација
усмеравати према другпј парцели.
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Минимална ппвршина кпја
мпра пстати слпбпдна и
40%
пзелеоена :

Минималнп растпјаое грађевинске линије пд ппстпјеће регулаципне линије је 5,0 м,
штп уједнп представља границу заштитнпг ппјаса пута.

Грађевинска и регулаципна линија приказане су у графичкпм прилпгу брпј 1 кпји је
саставни деп пвих лпкацијских услпва.
3. ППДАЦИ П КЛАСИ И НАМЕНИ ПБЈЕКТА
Класа пбјекта :
Категприја пбјекта :
Класификаципна пзнака :
Прпцентуална заступљенпст :

СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ЈЕДНИМ СТАНПМ

А (незахтевни пбјекти)
111011
100,00 %

4. УСЛПВИ ИЗГРАДОЕ ПБЈЕКТА И УРЕЂЕОА ПАРЦЕЛЕ :
4.1 ППДАЦИ П ПЛАНИРАНПМ ПБЈЕКТУ

Радпви кпји се врше :

Нпва градоа

Намена пбјекта :

ППРПДИЧНП СТАНПВАОЕ – ЈЕДАН СТАН

Тип пбјекта :
Габарит пбјекта :

слпбпднпстпјећи
14,12 х 9,75 м у пснпви
Приземље: улаз, хпдник, кухиоа, трпезарија и
дневна спба, радна спба, купатилп, степениште,
гаража, тераса.
Први спрат: предспбље, четири спаваће спбе,
купатилп и две терасе.
П + 1 (приземље и један спрат)

Садржај пбјекта :

Спратнпст :
Ппвршина земљишта ппд пбјектима
(ппстпјеће) :
Ппвршина земљишта ппд нпвим
(прпјектпваним) пбјектпм :
Укупна ппвршина земљишта ппд свим
пбјектима (ппстпјећим и планираним) :
Укупна ппвршина грађевинске парцеле :
Укупна нетп ппвршина планиранпг
пбјекта :
БРГП планиранпг пбјекта:
Укупна ппстпјећа БРГП на парцели :
Укупна планирана БРГП на парцели :
Ппстпјећи индекс заузетпсти :
Планирани индекс заузетпсти :
Ппстпјећи индекс изграђенпсти :
Планирани индекс изграђенпсти :
Укупан прпценат зелених ппвршина :
Планирани брпј паркинг места :
Спратна висина :
Апсплутна висинска кпта :
Ппзиција пбјекта :

273,42 м²

(100,00 м² + 173,42 м²)

131,09 м²
404,51 м²

(100,00 + 173,42 + 131,09)

6484,00 м²
212,42 м²
259,18 м²
666,36 м²
(300,00 м² + 366,36 м²)
925,54 м²
(666,36 м² + 259,18 м²)
4,22 %
6,24 %
0,10
0,14
40 %
1
285 цм
У приземљу
277 цм
На I спрату
Према графичкпм прилпгу / идејнпм решеоу
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Систем АБ стубпва и зидпва пд клима блпкпва.
Таваница
пплумпнтажна
ситнпребраста
ЛМТ
дебљине d=18 цм. Фундираое на темељним стппама.
Слпжен четвпрпвпдни крпв
38°
8,30 м (пд кпте ппда приземља дп висине слемена)
Цреп

Кпнструкција :
Пблик крпва :
Нагиб крпвне равни :
Укупна висина пбјекта :
Врста крпвнпг ппкривача :
Материјализација фасаде :

термпфасада
пбјекат прпјектпвати за псми степен сеизмичнпсти
Стабилнпст пбејкта :
пп МКС
Грађевинске линијe и регулаципна линија дате су у графичкпм прилпгу брпј 1 и мпрају се
ппштпвати.
ПРПЈЕКТНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ РАДИТИ У СКЛАДУ СА СВИМ ВАЖЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ
НПРМАТИВИМА, ПРППИСИМА И ЗАКПНСКИМ ПДРЕДБАМА ЗА ТУ ВРСТУ ПБЈЕКАТА СА
ППСЕБНИМ АКЦЕНТПМ НА СТАБИЛНПСТ ПБЈЕКТА.

4.2 УРБАНИСТИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ

Планирани индекс заузетпсти :

6,24 %

4.3 УСЛПВИ ЗА ФПРМИРАОЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:
За фпрмираое грађевинске парцеле пптребнп је извршити прпмену намене ппљппривреднпг
земљишта у грађевинскп, пре издаваоа грађевинске дпзвпле (Решеое пд Пдељеоа за
привреду кап и дпказ п уплаћенпј накнади прилпжити уз захтев за грађевинску дпзвплу; није
пптребнп чекати да РГЗ-СКН Ппжега прпведе прпмену).
За укупну планирану ппвршину ппд пбјектoм кпја изнпси 131,09 м², а узевши у пбзир да је
Прпстпрним планпм Ппштине Ппжега («Службени лист ппштине Ппжега» бр. 8/13) дефинисан
највећи дпзвпљени индекс заузетпсти 40% за пбјекте ппрпдичнпг станпваоа, минимална
величина тражене грађевинске парцеле изнпсила би 328,0 м² (ппвршина за прпмену намене
ппљппривреднпг земљишта у грађевинскп) .
Грађевинска парцела мпра бити прикључена на пптребну инфраструктуру (впда, струја) и мпра
имати пбезбеђен кплски излаз на јавну сапбраћајну ппвршину.
4.4 УСЛПВИ УРЕЂЕОА ПАРЦЕЛЕ
Слпбпдне ппвршине затравити и пзеленети уз примену саднпг материјала кпји не спречава
прирпднп прпветраваое прпстпра.
Пдвпдоаваое решити у границама сппствене парцеле. Крпз уређеое слпбпдних ппвршина и
нивелацију терена решити пдвпдоаваое атмпсферске впде дп реципијента, такп да
ппвршинска впда не угрпжава суседне парцеле и пбјекте, нити јавне ппвршине.
Пбезебеђенп је 1 нпвп паркинг местп на парцели.
4.5 УСЛПВИ ИЗГРАДОЕ ПБЈЕКТА :

Пбјекти кпји се уклаоају
са грађевинске парцеле :
Етапнпст градое :
Пбезбеђеое суседних и
кпмуналних пбјеката и
земљишта :
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Два ппмпћна пбјекта
Није предвиђена
Планираним радпвима и кпришћеоем пбјекта, не сме се угрпзити
функција и сигурнпст суседних и кпмуналних пбјеката и земљишта.
У тпм смислу, техничкпм дпкументацијпм предвидети пптребне

Заштита живптне
средине :

Санитарна заштита :

заштитне мере.
Измештаое, рекпнструкција или санација кпмуналних пбјеката чија
је сигурнпст и функципналнпст угрпжена извпђеоем планираних
радпва, или кпји свпјим пплпжајем и функцијпм угрпжавају
предметни пбјекат, мпже се вршити самп пп ппсебнпм ппступку, уз
сагласнпст и услпве надлежнпг пргана.
Планираним радпвима и кпришћеоем пбјекта, не смеју се битнп
ппгпршати ппстпјећи прирпдни услпви у пкружеоу, битнп умаоити
псунчаое суседних пбјеката и парцела, пптпунп заклпнити
ппстпјећи видик кприсницима суседних пбјеката, утицати на
ппвећаое нивпа буке, вибрација, зрачеоа, загађенпсти ваздуха и
сл. изнад дпзвпљене границе.
За предметну изградоу није пптребнп ппкретати ппступак
дпнпшеоа пдлуке п пптреби израде студије прпцене утицаја на
живптну средину;
У пбјекту се планира електрп, впдпвпдна и канализаципна мрежа.

5. УСЛПВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА САПБРАЋАЈНУ И КПМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

САПБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК :

УСЛПВИ СНАБДЕВАОА
ВПДПМ :

УСЛПВИ ПДВПЂЕОА
ПТПАДНИХ ВПДА :

УСЛПВИ СНАБДЕВАОА
ЕЛЕКТРИЧНПМ ЕНЕРГИЈПМ :

Сапбраћајни прикључак прпјектпвати и извести у свему према
Техничким услпвима за прпјектпваое и прикључеое на кат.
парц. брпј 694/2 КП Бакипница на јавну сапбраћајницу, издатим
19.03.2020. гпдине пд Пдељеоа за инвестиције, јавне набавке и
развпјне прпјекте Ппштинске управе Ппжега ппд брпјем 09103/2020;
Прикључак на впдпвпдну мрежу прпјектпвати и извести у свему
према Техничким услпвима за прикључак на впдпвпдну и
канализаципну мрежу будућег пбјекта на кат. парцели брпј
694/2 КП Бакипница, издатим 17.03.2020. гпдине пд ЈКП „НАШ
ДПМ“ ППЖЕГА ппд брпјем 686/1; Прикључак на впдпвпдну
мрежу извести на ппстпјећпј впдпвпднпј цеви пречника 50 мм,
кпја је удаљена пкп 300 метара пд предметне парцеле, и у свему
псталпм према ппменутим техничким услпвима;
Схпднп Техничким услпвима за прикључак на впдпвпдну и
канализаципну мрежу будућег пбјекта на кат. парцели брпј
694/2 КП Бакипница, издатим 17.03.2020. гпдине пд ЈКП „НАШ
ДПМ“ ППЖЕГА ппд брпјем 686/1, будући пбјекат се не мпже
прикључити на канализаципну мрежу јер иста није изграђена у
пвпм делу насеља. Пдвпђеое птпадних впда решити изградопм
впдпнепрппусне септичке јаме, према правилима Прпстпрнпг
плана ппштине Ппжега («Службени лист општине Пожега»
бр.8/13). Исту је пптребнп редпвнп празнити ппмпћу аутп
цистерни на пснпву угпвпра са пвлашћеним предузећем;
Прикључеое на електрпенергетску мрежу прпјектпвати и
извести у свему према Услпвима за прпјектпваое и прикључеое
пбјекта - ппрпдични стамбени пбјекат у Бакипници, издатим
19.03.2020. гпдине пд „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п Бепград,
Пгранак Електрпдистрибуција Ужице ппд брпјем 8М.1.0.0-D09.20.- 90469-20; Инвеститпр је дужан да испуни пбавезе и
дпдатне услпве кпји су наведени у предметним услпвима
електрпдистрибуције. Уз услпве за прпјектпваое дпстављен је и
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Угпвпр п пружаоу услуге за прикључеое на дистрибутивни
систем електричне енергије брпј 8М.1.0.0-D-09.20.- 90469-20-УГП
пд 19.03.2020. Инвеститпр је у пбавези да пппуни недпстајуће
инфпрмације у Угпвпру, свпјеручнп пптпише, скенира и пвери
квалификпваним електрпнским сертификатпм и крпз пријаву
радпва у пбједиоенпј прпцедури дпстави пптписани Угпвпр
надлежнпм пргану.
6. ППШТИ УСЛПВИ – САГЛАСНПСТИ :

Инвеститпр је дужан да п свпм трпшку, а ппд услпвима и уз сагласнпст јавних предузећа,
измести све кпмуналне пбјекте чија би безбеднпст и функципналнпст били угрпжени изградопм
планиранпг пбјекта или би свпјим пплпжајем угрпзили безбеднпст будућег пбјекта.
Пбавеза је да се прпјектпваним прпменама у прпстпру, пднпснп будућпм изградопм не
дпведу у питаое сигурнпст и стабилнпст суседних пбјеката и грађевинских парцела. У тпм смислу,
техничкпм дпкументацијпм предвидети пптребне заштитне мере.
7. ППСЕБНИ УСЛПВИ – САГЛАСНПСТИ :

Приликпм прпјектпваоа ппштпвати све прпписе и закпне везане за заштиту живптне
средине, заштиту пд ппжара, санитарну и хигијенску заштиту.
При прпјектпваоу архитектпнских пбјеката и инфраструктуре, прпјектанти су дужни да се
придржавају свих важећих прпписа и нпрматива прптивппжарне заштите пбјекта и насеља. У
даљпј прпјектнпј дпкументацији, ппсебнп разрадити заштиту пбјекта и људи пд ппжара иакп за
пву класу пбјекта није пптребнп прибављати прптивппжарну сагласнпст Министарства унутрашоих
ппслпва.
Пбзирпм да се уз саму западну ивицу предметне катастарске парцеле брпј 694/2 КП
Бакипница налази Бакипнички пптпк, у ппступку издаваоа лпкацијских услпва прибављени су и
Впдни услпви за изградоу нпвпг ппрпдичнпг пбјекта на кат. парцели брпј 694/2 КП Бакипница,
издати 10.04.2020. гпдине пд ЈВП „СРБИЈАВПДЕ“ Бепград, Впдппривредни центар „Мправа“ Ниш,
Секција „Ужице“ Ужице, ппд брпјем 3209/1. Предметни услпви се мпрају у свему исппштпвати
приликпм даље израде техничке дпкументације и у свему другпм наведенпм у истим, кап нпр – да
се у Прпјекту за грађевинску дпзвплу прикажу карактеристични пппречни прпфили и ппдужни
прптицајни прпфил впдптпка са уцртаним линијама нивпа великих впда Бакипничкпг пптпка, какп
би се септичка јама заштитила пд утицаја великих впда, и сл. Услпви предвиђају неппхпднпст
дпстављаоа грађевинске дпзвпле са прпјектпм за грађевинску дпзвплу Јавнпм впдппривреднпм
предузећу ради утврђиваоа усклађенпсти техничке дпкументације са издатим впдним услпвима,
кап и исхпдпваоа Впдне дпзвпле кап пбавезу инвеститпра накпн завршетка изградое пбјекта и
техничкпг прегледа.
8. УСЛПВИ ЗАШТИТЕ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА :

Предметнп насеље се налази у 8 (псмпј) сеизмичкпј зпни. У циљу заштите пд пптреса
предметни пбјекат мпра бити безбедан пд рушеоа, пднпснп мпра бити прпјектпван и изведен
према категпризацији и пдредбама Правилника п техничким нпрмативима за изградоу пбјеката
виспкпградое у сеизмичким ппдручјима («Сл. лист СФРЈ» бр. 31/81, 49/82 и 29/83).
9. РПК ВАЖНПСТИ ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА :

Лпкацијски услпви важе 24 месеца пд дана издаваоа или дп истека важеоа грађевинске
дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев.
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10. ПБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТПРА :

Инвеститпр је у пбавези да пппуни недпстајуће инфпрмације у Угпвпру кпји је прилпжен уз
услпве Електрпдистрибуције, свпјеручнп пптпише, скенира и пвери квалификпваним електрпнским
сертификатпм и крпз пријаву радпва у пбједиоенпј прпцедури дпстави пптписани Угпвпр
надлежнпм пргану.
Пп завршетку изградое пбјекта и техничкпг прегледа пбјекта, инвеститпр је у пбавези да се
пбрати Јавнпм впдппривреднпм предузећу са захтевпм за издаваое впдне дпзвпле.
11. ДАЉЕ ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА :

Захтев за издаваое грађевинске дпзвпле предати искључивп у електрпнскпј фпрми, а све у
складу са Правилникпм п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем
(«Сл.гл.РС» бр.68/2019) кпјим је ближе прпписан ппступак спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре. Сви
ппступци у пквиру Пбједиоене прпцедуре пбављају се искључивп крпз Централни инфпрмаципни
систем (ЦИС) кпји представља систем за електрпнскп ппступаое у пквиру пбједиоене прпцедуре и
мпгуће му је приступити прекп веб странице: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ кап и
http://gradjevinskedozvole.rs/. Пбједиоена прпцедура, пднпснп пдређене фазе пбједиоене
прпцедуре ппкрећу се пред надлежним прганпм пппуоаваоем пдгпварајућег захтева, пднпснп
пријаве крпз ЦИС, кпји се пптписује квалификпваним електрпнским пптписпм.
Уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле ппднпси се техничка дпкументација сачиоена у
складу са Правилникпм п садржини, начину и ппступку израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке
дпкументације према класи и намени пбјекта («Сл.гл.РС» број 73/19) и дпкументација у складу са
Закпнпм п планираоу и изградои («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20).
12. ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ :

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр надлежнпм ппштинскпм већу у рпку
пд три дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва.
13. НАППМЕНА:

-

Саставни деп издатих лпкацијских услпва је и:
графички прилпг бр. 1;
идејнп решеое урађенп пд стране „ТЕМИНГ ПЛУС“д.п.п. Ппжега, Улица Никпле
Пашића б - пдгпвпрни прпјектант Зпран В. Маринкпвић диг брпј лиценце 310 2120 03;
Технички услпви за прпјектпваое и прикључеое на кат. парц. брпј 694/2 КП
Бакипница на јавну сапбраћајницу, издати 19.03.2020. гпдине пд Пдељеоа за инвестиције, јавне
набавке и развпјне прпјекте Ппштинске управе Ппжега ппд брпјем 09-103/2020
Технички услпви за прикључак на впдпвпдну и канализаципну мрежу будућег пбјекта
на кат. парцели брпј 694/2 КП Бакипница, издати 17.03.2020. гпдине пд ЈКП „НАШ ДПМ“ ППЖЕГА
ппд брпјем 686/1;
Услпви за прпјектпваое и прикључеое пбјекта - ппрпдични стамбени пбјекат у
Бакипници, издати 19.03.2020. гпдине пд „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п Бепград, Пгранак
Електрпдистрибуција Ужице ппд брпјем 8М.1.0.0-D-09.20.- 90469-20;
Пбрађивач :
Ивана Кпраћ, маст.инж.арх.

РУКПВПДИЛАЦ ,
Нада Красић, д.п.п.
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