
Списак издатих локацијских услова:

-Локацијски  услови  –  Рошкобановић  Миле из  Радујевца,  реконструкција и  доградња

стамбеног објекта на к. п. бр. 3446 КО Радујевац, број: ROP-NEG-11247-LOC-1/2022, интерни

број: 350-70/2022-IV/02 од 20.04.2022.године;

-Локацијски услови – Николић Предраг из Неготин, изградња стамбеног објекта на к. п. бр.

5209/12  КО  Неготин,  број:  ROP-NEG-7661-LOC-1/2022, интерни број:  350-48/2022-IV/02  од

28.04.2022.године;

-Локацијски услови – Чимпокић Љубинко из Прахова, изградња стамбеног објекта на к. п.

бр.  253/36 КО Прахово, број:  ROP-NEG-15587-LOC-1/2022, интерни број:број: 350-103/2022-

IV/02 од 02.06.2021.године;

-Локацијски услови –  Привредно друштво за машинске електро и грађевинске радове

“ELIXIR  CRAFT”  Д.О.О.  Шабац,  изградња фабрике  бетона  са  пратећим  објектима  у

комплексу  “ELIXIR  PRAHOVO” на  деловима  к.  п.  бр.  1420/1  и  1491/1  КО  Прахово,

број: ROP-NEG-12135-LOC-1/2022, интерни број: 350-75/2022-IV/02 од 09.06.2022.године;

-Локацијски  услови  –  Лападатовић  Новица из  Неотина,  реконструкција и  доградња

стамбеног објекта на к. п. бр. 4290/2 КО Неготин, број: ROP-NEG-13606-LOC-1/2022,  интерни

број: 350-81/2022-IV/02 од 06.06.2022.године;

-Локацијски услови – Исаковић Весни и Исаковић Небојши из Мокрања, реконструкција

и доградња стамбеног објекта на к. п. бр.  1449/2  КО Неготин, ROP-NEG-15798-LOC-1/2022,

интерни број: 350-104/2022-IV/02 од 15.06.2022.године;

-Локацијски услови – Васиљевић Мирјана из Неготина, изградња економског објекта на к.

п.  бр.  2734/1 и 2736/4  КО Неготин,  број:  ROP-NEG-18737-LOC-1/2022,  интерни број:  350-

125/2022-IV/02 од 28.07.2022.године;

-Локацијски услови – Траиловић Данијел из Неготина, изградња стамбеног објекта на к. п.

бр.  13060 КО Неготин,  број:  ROP-NEG-20499-LOC-1/2022,  интерни број: 350-133/2022-IV/02

од 03.08.2022.године;

-Локацијски услови –  Општина Неготин,  изградња фекалне канализације  у  Душановцу,

број: ROP-NEG-15831-LOCH-2/2022, интерни број: 350-137/2022-IV/02 од 03.08.2022.године;

-Локацијски услови –  ELIXIR GARDEN NEGOTIN DOO Prahovo,   изградња стамбено-

пословног објекта на к. п. бр.  3272 КО Неготин, број:  ROP-NEG-22843-LOC-1/2022, интерни

број: 350-146/2022-IV/02 од 26.08.2022.године;

-Локацијски  услови  –  Варзановић  Новица из  Душановца,  реконструкција и  доградња

стамбеног објекта на к. п. бр. 9381 и 9380 КО Душановац, број: ROP-NEG-21869-LOC-1/2022,

интерни број: 350-139/2022-IV/02 од 26.08.2022.године;

-Локацијски  услови  –  ELIXIR  GARDEN  NEGOTIN  DOO  Prahovo,  изградња I  фазе

стамбено-пословног  објекта  на  к.  п.  бр.  3272  КО  Неготин,  ROP-NEG-23554-LOC-1/2022,

интерни број: 350-148/2022-IV/02 од 29.08.2022.године;

-Локацијски услови – ELIXIR GARDEN NEGOTIN DOO Prahovo, изградњу предшколске

установе на к. п. бр. 3272 КО Неготин, број: ROP-NEG-23557-LOC-1/2022, интерни број: 350-

149/2022-IV/02 од 30.08.2022.године;



-Измена  локацијских  услова  –  Васиљевић Мирјана из  Неготина,  изградња економског

објекта на к. п. бр. 2734/1 и 2736/4 КО Неготин, број: ROP-NEG-18737-LOCA-2/2022, интерни

број: 350-154/2022-IV/02 од 31.08.2022.године;


