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На основу чл. 53а-57. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010
-одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013-одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), чл. 6-14. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 68/19) и чл. 2. Уредбе о локацијским условима
(Службени гласник РС бр. 35/15, 114/15 и 117/17), Одељење за урбанизам, Одсек за обједињену процедуру,
Градске управе града Шапца, решавајући по захтеву инвеститора Срећковић Живка из Шапца, ул. Дринска бр.
10, издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

НИЈЕ МОГУЋЕ ДОЗВОЛИТИ реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у складу са
поднетим захтевом, на кат. парцели бр. 12206/6 КО Шабац, према идејном решењу урађеном од стране
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ''СЕТ'' ДОО ШАБАЦ, из
Шапца, чији је главни пројектант маст.инж.арх. Марија Срећковић Пуцар, бр. лиценце ИКС 300 L444 12.

Правила уређења и грађења - Катастарска парцела број 12206/6 КО Шабац, налази се у обухвату Плана
генералне регулације „Шабац“ - Ревизија („Службени Лист града Шапца“, број 18/15, 23/15 , 16/18 , 05/19, 17/19
20/19, 13/21 и 25/21), у оквиру зоне С3 – породично становање ниских густина и блоку 322.

С3 ЗОНЕ РЕТКИХ НАСЕЉА И ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA

У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa
пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним
eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa
oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм
случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим
зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe:



тргoвинa на мало прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, лeкaрскe
oрдинaциje, aпoтeкe, oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу и сл.

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и побољшање хигијенских
услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.);
изградња и реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и
подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина; евентуалне локације привремених објеката
на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности. Oдoбрaвajу сe
и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у
нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености блока са индивидуалним парцелама (блок реализован у
минимално 55% планиране изградње: минимална површина нове парцеле 2,5 ара (одступање
до -5%), минимална ширина фронта 7m.

За остале блокове са индивидуалним парцелама: минимална површина нове парцеле 4,0 ара
(одступање до -5%), минимална ширина фронта 12m.

У условима постојеће изграђености блока са сукорисничким парцелама: објекат=парцела под
условом да је обезбеђен приступ преко површине јавне намене или сукорисничке парцеле
минималне ширине 2,5m.

Приступи
парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe
ширинe 2,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд
нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљену незастрту зелену
површину.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 40%, aкo посебним условима ниje другачије дефинисано. У
заједничким двориштима, уз обезбеђену сукорисничку површину
минималне ширине 2,5m и уз извршену парцелацију у складу са
власништвом, дозољени Из=100%

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2. У заједничким двориштима, уз обезбеђену сукорисничку
површину минималне ширине 2,5m и уз извршену парцелацију



објекат=парцела, и максимално дозвољеном заузетости и спратности: Ии= 1
(приземни објекат), Ии=2 (две етаже), Ии=3 (максималне три етаже).

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој се парцела
налази, односно у складу са одредбама које се утврде ПДР. Нoви oбjeкти сe
мoгу пoстaвљaти искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу, кoja
сe нajчeшћe нaлaзи нa oдстojaњу oд 5.0 m oд рeгулaциoнe линиje.

Удaљeнoст
oд мeђa и
сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 m
удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 m oд сусeдних мeђa).
Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe
пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им
пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/
их пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe
грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.

Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од задње међе износи
минимално половину висине објекта ако је тако дефинисано Ревизијом ПГРа
или ситуационим решењем.

Спрaтнoст и
мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

Ревизијом ПГР се дефинишу четири вида становања у овој зони:

С3/1 Максимална спратност до 1 надземне етаже са максимално 1
стамбеном јединицом: у условима када је парцела мања од 2,5 ара;
када је у заједничком дворишту удаљеност од наспрамног објекта на
суседној парцели мања од 3,99m.

С3/2 Максимална спратност до 2 надземне етаже са максимално 2
стамбене јединице: у условима када је парцела мања од 3 ара; када је
у заједничком дворишту удаљеност од наспрамног објекта на
суседној парцели мања од 6,99m.

С3/3 Максимална спратност до 3 надземне етаже са максимално 3
стамбене јединице: у условима када је парцела већа од 3 ара; када је у
заједничком дворишту удаљеност од наспрамног објекта на суседној
парцели минимално 7,0m.

С3/4 Максимална спратност до 4 надземне етаже са максимално 6
стамбених јединица: у условима када се парцела налази у зони С2 где
је условљена висинска регулација а парцела је мање површине од 5
ари; ако је то условљено посебним условима за блок/парцелу као
резултат обезбеђења континуитета планске изградње на појединим
подручјима.

Спратност и удаљење који су дефинисани за изградњу објеката у
заједничким двориштима у низу, односе се на максималну спратност
на сопственој парцели условљену ширином слободног простора
испред главне фасаде објекта и међне линије према суседу.



Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу С3/1, С3/2 и С3/3 обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 40% унутар сопствене парцеле.

За нову изградњу С3/4 обавезно је формирање незастртих зелених површина од минимално
20% унутар сопствене парцеле, ако посебним условима није другачије дефинисано.

Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са правилима уређења II
1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa
пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним условима за
зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим правилником. У
унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa
линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Минимално
растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и 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.

Максимална висина слемена гаража је 3.2m. Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa и

гaрaжa je 50 m2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити монтажно/демонтажни.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa нe
смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта,
трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).



Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног
суседства у гравитационој зони од минимално 100m а затим изради урбанистички план или
урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

Блок бр: 322

Назив: Леонарда да Винчија

Плански документ: ПГР - Ревизија

Доминантна намена: С1, С2, ГП, И

Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да омогућују
функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и
статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње
објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.

Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у графичком прилогу
"План саобраћаја, регулације и нивелације; грађевинске линије и висинска регулација" и оне су обавезујуће осим
за изградњу објеката у радним зонама и слободностојећих објеката, где могу бити повучене према унутрашњости
сопствене парцеле. Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Ревизијом ПГР није другачије
одређено. У зонама које се сматрају изграђенима и комплетно реализованим (Бенска бара, Тркалиште и др.),
грађевинске линије објеката су постојеће. У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору
између планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност инвестиционог
одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. На објекту или делу објекта у зони
грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све интервенције на постојећем објекту (доградња,
назиђивање и др.), уз поштовање правила грађења утврђених овим планом. У случају замене објекта или
реконструкције већег обима, што подразумева и доградњу објекта, објекат се мора градити према
правилима за нове објекте. У зонама градског центра где је условљено да се грађевинска и регулациона линија
поклапају, нису дозвољена одступања, сем ако планом није посебно напоменуто. Изузетно, у зони између
регулационе и грађевинске линије је дозвољено постављање рампи /лифтова за обезбеђење приступа лицу са
посебним потребама.

Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у оквиру
планираних површина јавне намене (улице, паркови, комунални објекти и др.), морају се уклонити.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти могу бити
постављени:

Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле.

У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. Код изузетно
плитких парцела у зонама породичног становања, могу се градити двојни објекти који додирују задње
границе парцела. У зонама у којима се граде објекти у прекинутом низу, могућа је изградња и
полуатријумских објеката. Овај тип изградње подразумева прибављање сагласности суседа, сем у
случајевима да су такви услови утврђени приликом израде планова детаљне регулације.



У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле а што је
утврђено ПДР или Ревизијом ПГР. У зонама у којима се граде објекти у непрекинутом низу, могућа је
изградња и атријумских и полуатријумских објеката. Сагласност суседа није потребна за изградњу новог
објекта до дубине од 17m од регулације. Одстојања објекта од суседа у дубини већој од 17m се одвија
према правилима за изградњу слободностојећег објекта или се захтева сагласност суседа за постављање
објекта на међу.

У непрекинутом или прекинутом низу унутар заједничких дворишта. Обавезно је обезбеђење колског
приступа сваком објекту, минималне ширине 2,5m преко заједничке/сукорисничке површине.

Ревизијом ПГР и појединим важећим ПДР су дефинисане улице у којима се утврђује изградња објеката у
непрекинутом низу и у тим случајевима није потребна сагласност суседа. Изузетак од овог правила може бити
само постојење неког правног основа између суседа (предходно дате, судски оверене сагласности).

У појединим блоковима у којима постоје зоне различитих намена, дефинисане су максималне унутрашње
грађевинске линије у циљу спречавања међусобних негативних утицаја. Ако нису поменуте овим планом,
унутрашње грађевинске линије према суседима се дефинишу у складу са Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр, 22/15). Обзиром на карактер изграђености, сматра се да
је већина слободностојећих објеката изграђена у складу са одредбама члана 52 Правилника (1,0m на делу бочног
дворишта северне оријентације и 3,0m на делу бочног дворишта јужне оријентације).

Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3,0м од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску линију према
регулационој линији до 1,6m у оквиру сопствене парцеле, односно 0,6м у случају да се регулациона и грађевинска
линија поклапају. Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1.5m бочне границе парцеле.
Препусти нису дозвољени ван максималних бочних грађевинских линија и ван максимално дефинисаних
унутрашњих грађевинских линија. Препусти у блоковима где се поклапају грађевинска и регулациона линија су
дозвољени до четвртине ширине тротоара, максимално 0,6m.

Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од коте тротоара (степеништа,
рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља. Елементи конструкције приземља у зонама где се
поклапају регулациона и грађевинска линија морају бити у оквиру максимално дефинисаних грађевинских
линија.

Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане плановима детаљне
регулације и урбанистичким пројектима уз поштовање критеријума Ревизије ПГР који се односе на удаљеност
према суседима. При детаљној разради простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег
одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање грађевинске од регулационе
може смањити (од дефинисаног Ревизијом ПГР), уколико се ради о преовлађујућој грађевинској линији
квалитетних објеката у улици или уличном фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и
сл.

Интервенције на постојећим објектима: Реконструкција објеката се изводи у складу са законом дефинисаним
условима за ову врсту интервенција.

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој парцели не могу
обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина, сем у појединим блоковима где је то посебно
назначено посебним условима Ревизије ПГР. Ако је таква могућност назначена посебним условима за
појединачне блокове, максималан број станова је једнак броју станова са последње етаже.

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

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 вањске стране објекта, исти се може обезбедити искључиво
из заједничких просторија и са сопствене парцеле.

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
предметана 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 постављена и у зонама између регулационе и грађевинске
линије уколико у објекту живе или раде лица са посебним потребама.

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

Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења намени простора на објекту се
могу изводити следећи радови: инвестиционо и текуће одржавање.

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 1,2
м. За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, дозвољена је само санација
зграде.

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

 

О б р а з л о ж е њ е

Овом органу је дана 14.06.2022. године преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре, поднео захтев Срећковић Живко из Шапца, ул. Дринска бр. 10, за издавање локацијских услова за
реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта, на кат. парцели бр. 12206/6 КО Шабац.

Уз захтев за издавање локацијских услова приложена је следећа документација: пуномоћје за подношење захтева,
идејно решење урађено од стране ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ''СЕТ'' ДОО ШАБАЦ, из Шапца, чији је главни пројектант маст.инж.арх. Марија Срећковић Пуцар,
бр. лиценце ИКС 300 L444 12,катастарско топографски план, докази о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1000
динара, републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 330 динара.

Члан 10. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Сл.гласник РС, бр.68/2019 од 25.09.2019.год.) прописује да, ако надлежни орган увидом у плански
документ, односно сепарат утврди да захтев није у складу са тим документом, односно сепаратом, неће
прибављати документацију од органа надлежног за послове државног премера и катастра, већ ће издати
локацијске услове у којима ће констатовати да није могуће дозволити градњу у складу са поднетим
захтевом, уз навођење забрана и ограничења садржаних у планском документу, односно сепарату.



Предметна катастарска парцела број 12206/6 КО Шабац, налази се у обухвату Плана генералне регулације
„Шабац“ - Ревизија („Службени Лист града Шапца“, број 18/15, 23/15 , 16/18 , 05/19, 17/19 20/19, 13/21 и 25/21), у
оквиру зоне С3 – породично становање ниских густина и блоку 322.

С обзиром да је у зони С3 - породичног становања ниских густина и блоку 322, а према графичком прилогу
Плана саобраћаја и регулације из горе наведеног планског документа, задата грађевинска линија на 5 м од
регулационе линије – зона забрањене градње, што планираним радовима није испоштовано, а ради се о
реконструкцији и доградњи објекта ван дозвољене зоне градње, потребно је испоштовати услове као код
изградње новог објекта . С обзиром на наведене чињенице ово Одељење је утврдило да није могуће
дозволити предметну градњу у складу са поднетним захтевом.

Локална административна такса, наплаћена у износу од 3.900,00 динара, на основу Одлуке о локалним
административним таксама („Службени лист општине Шабац“, број 16/07 и „Службени лист града Шапца“, број
12/09 и 28/09).

Такса на захтев наплаћена je у износу од 330,00 динара, по тарифном броју 1 Закона о републичким
административним таксама (Службени гласник РС бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08,
5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14 и 45/15).

Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре (Службени гласник РС бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15) наплаћена је у износу од 1000,00 динара.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Градском већу, у року од три дана од дана достављања
локацијских услова, а преко овог органа.

 

Обрадила:                                                                                  ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл.инг.арх.Надежда Блануша                                                                   дипл.инж.геод. Миљан Угринић 

 

Доставити :

- подносиоцу захтева и

- архиви.


