
Peny6;ruxa Cp6u1a
rPAI qATIAK
fpa4cr<o nehe
Bpoj: 06-1312020-1fi
7. $e6pyap 2020. roAr.rHe
I{AqAK

CKyIIIITIIHA rPMA TIAqKA

Ha ocHoBy qnaHa 46. 3axona o nora;rnoj caMoynpaBr4 (<Cr.macuun PCD
6p.12912007 u 8312014 - 4p.:aros, 10112016 - Ap 3aKoH u 4712018) v qrala 84. Craryra
rpaAa gaqKa (,,Cn.lucr rpana r{aqKa" 6p.612019),

fpa4cro nehe rpa,ua r{aura, Ha ceAHr,rqr4 o4pxaHoj 7. $e6pyapa 2020. ro.ur4He,
ymp4u.ro je

IIPEAJTOf
oAJryKE O [r3pAAll IJTAHA AETAJbHE PEIyJTAIII,IJE

3A IPOEJbE Y PI4bAIAMA

la npeAnaxe Cxynru:rnukr laAonece

oAJryKy
O }I3PA'[I,I IIJIAHA AETAJbHE PEIYJIAUI4JE 3A TPOEJbE Y PIIbATAMA

y reKcry roju je AocraBJseH o46opHraqzMa 3a ceAHlrrly CxynrurraHe.

I4geecrurall Ha ceAHuqu Cxynruruue je Becsa fll,tr.rrpah, HaqeJrHrrx fpagcce ynpaBe
:a yp6aur.r:an.
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PEIYEJII4KA CPEI4JA
TPMCKA vrrPABA 3A yPEAHT4SAM

IPAAA IIAIIKA
Epoj : 350-2120-IV-2-0 1
22.M.2420. roAune
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TPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

I{AIIAK

IIPEIMBT: {oeran.ruarbe rlpeArlora oAJryKe:

Y npurory aKTa AocraBJbaMo BaM rlpe.(Jlor Oa"rryre o r{3parn
Il.rrana AeraJbne pery"rraqnje 3a rpo6Jbe y Pu$ararra paAu AaJber lrocryrlama
oAHocHo, paAH yrrpSnrarba rr AocraBJbarta CrcynlrrrrlHrr rpaAa Ha pa3Marparbe
rr AoHorrrerbe.

llpu"rror: - Haqpr oAJryKe.

- Peruerre o Herrpr4cryrrarry crparerrrKoj nporleHn yrrqaja Ha xHBorHy
cpeAr4Hy rrraHa, 6poj350-212020-IV-2-01 oa 16.01 .2020. roArHe.

- 3arcmyrar Kouncrje 3a [rraHoBe rpaAa rlaura, 6poj 06-312020-IY-2-A|
ot 22.01 .2020 . roAr{He.

- fpaQravxra rpI4JIor.

ryfrPABE,

' l-'rr l
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  На основу члана 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-др.закон) и члана 54 став 1. тачка 5) Статута града Чачка („Службени лист града 

Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка на седници одржаној дана _________ 2020. 

године, донела је 

 

 

 
О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ГРОБЉЕ У РИЂАГАМА 

 
 
 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама (у даљем 

тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Риђаге. Граница Плана детаљне 

регулације се пружа од најсеверније тачке кп. бр. 365 и даље наставља преко кп. бр. 373 

(некатегорисани пут) даље идући северном и источном границом кп. бр. 324, затим 

источном, јужном и западном границом кп. бр. 347, а онда јужном границом кп. бр. 324 и 

јужном и источном границом кп. бр. 365 до почетне тачке. 

 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 

 Површина плана детаљне регулације износи око 1,00 hа.   

 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа ради уређења постојећег гробља са 

планираним проширењем у Риђагама.  

 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни плана 

града Чачка („Службени лист града Чачка“, 17/2010). 

 Просторним планом града Чачка планирано је уређење, одржавање и проширење 

постојећих гробаља, као и формирање нових локација за гробље на руралном подручју уз 

обавезну израду одговарајуће урбанистичке документације - плана детаљне регулације за 

уређење гробља. Планом је предвиђено опремање гробља неопходним садржајима и 

пратећом комуналном инфраструктуром. 

 

 Графички део Плана детаљне регулације израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за деo КО Риђаге. 
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Члан 4. 

 

 План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват 

грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену 

земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних 

површина (нивелациони план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и заштићених 

природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 

расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге 

елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

 Принципи планирања дефинишу се кроз: 

 -.примену и поштовање законске регулативе и правила струке у поступку 

планирања; 

 - заштита јавног интереса; 

 - заштита и унапређење животне средине; 

 - дефинисање намене површина и правила уређења и грађења у обухвату за све 

планиране садржаје; 

 - дефинисање могућности и начина саобраћајног повезивања; 

 -.дефинисање свих потребних елемената за спровођење плана и реализацију 

планираних садржаја; 

 -.стварање услова за изградњу инфраструктуре и даље адекватно техничко и 

комунално опремање локацијe. 

 

 

Члан 5. 

 

 Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

 -.усклађивање са смерницама које даје Просторни план града Чачка („Службени 

лист града Чачка“, број 17/2010); 

 - уређење постојећег сеоског гробља са планираним проширењем; 

 - обезбеђивање неопходних садржаја за гробље; 

 - дефинисање саобраћајне мреже; 

 - рационалније коришћење грађевинског земљишта;  

 -.дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром и 

 - усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита. 

 

  

Члан 6. 

 

            Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

односи се на две основне намене – земљиште за површине и објекте јавне намене и 

земљиште за остале намене у складу са Просторним планом града Чачка у оквиру 

обухвата плана. 

 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је 18 месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 
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Члан 8. 

 

 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује Град Чачак.  

 

 Носилац израде Плана детаљне регулације је Град Чачак, Градска управа за 

урбанизам.  

 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак 

јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 

 

Члан 9. 

 

 Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у просторијама Градске управе за 

урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника 

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs. 

Подаци о раном јавном увиду и јавном увиду огласиће се у средствима јавног 

информисања.  

 

 

Члан 10. 

 

 Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему према 

одредбама важећег закона и подзаконских аката. План мора да садржи све елементе 

утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 

81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 

- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).  

 Графички део плана детаљне регулације мора бити израђен у дигиталном облику 

(dwg формату) у свему у складу са чланом 29. 30. и 31. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, 

број 32/2019) и у складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини и начину вођења и 

одржавања Централног региста планских докумената, информационог система о стању у 

простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања 

планских докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).   

 

 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама, број 350-2/2020-IV-2-

01 од 16.01.2020. године, које је у складу са чланом 9 став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) донела Градска 

управа за урбанизам града Чачка и које се објављује у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

Члан 12. 

 

 План ће се израдити се у два (2) истоветна примерка (у штамапаном и дигиталном 

облику).  
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Члан 13. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_________________ 

Датум:______________ 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O6pa3.rrox(e16e

llpaeuu ocHoB 3a AoHorrreme Og:ryxe o v3parLt llrana nerarbHe pery:raurde :a rpo6,ne y
Pufarauaie u:rari 35 crag 7.y vezu ca ruraHoM 46 cras 1.3aroua o [naHrparby H H3rpaA]r,H
(..C,r. rracsur PC". Spoi 72109. 81/09 - I.ICnp. 64110 - o;r;r)/Ka yC.,24lll, 121112,42113 -
oAiryxa ycl. 50/13 - oilnlKa yC,98/13 - o/tiryKa yC. 1321]14. 145114.83/18, 3ll1q v 31119-

.up.:ar<on). rl:ranom 35 LrraB 7. 3axoua o finaHrrpamy 14 rl3rparrc,fi nponHCaHO je ra
yp6aunc'rur{Kri rrJTaH ror{ocr4 cxylrrxrr{Ha je,quHraqe noKarrHe caMo.vnpaBe, a qilaHoNl 46 cras 1.

HCrOf 3aKOHa Aa OtrnyKy O H3paAr.r rlJlaHCKOr AOK)',MeHTa /TOHOC}I OpraH HaAJrelKaH 3a rL'er-OBO

noHoilrelLe. ro nperxo4no rpu6aBlr,eHoM x,ruru,tserly opraHa HaAirelxHor 3a crpytrHy Kolrrpony.
orHocHo ttol,ulcN.je 3a rrr'IaHoRe.

PyxonogcrBo rpara r{a.{xa je uoxpenylo unaqnjarr{Bv 3a AoHorrreme O.4:ryxe o r{3paAil
Ilraua Aera-rbHe pery,raur.rje :a rpo6rre y Pnfarar,ra, jep je ro HeoxoJlHo 3a Hopr,ra-{Ho

$,vnxqaonacalre HaceJ'ba Pllfare 14 peruaBalse npoS;reua caxparL,EBaH,a Ha rom nonpyujy.
Illascxlr ocHots 3a.uoHorxer+,e Og:ryxe o H3paIH ll"rrasa.qerarbue pery"uaqaje aa rpo6,rse

y Pularaua je llpocropHi{ rrjraH rpaAa t{aqra (C"n. ,ulcr rpara r{auxa, 6poi 1712010).
fpa,qcra ynpaBa 3a orrure u :ajegnr.ruKe nocloBe rpa.{a t{a.rxa cuponeurhe ilocrynaK

janue uaSaexe. ,vcnyre - r43par1e ll-;raua reraTr,He per-vlaqaje.
Y nocr.vnxy 3a .{oHorrrerbe ll:rasa Aerar'bHe peryraquje upu6an:r,eno je no:urunuo

N,rr4rrrrberbe Kouucuje 3a rrxaHoBe rpara 9avxa, 6poj 06-3/2020-IY-2-01 oe 22. lauyapa 2020.
ro.qr{He. Taxofe. npu6aeir,euo je u MurxJ-berr,e fpvne 3a 3arrrrr.rry xr{BorHe cperuHe 6poj 501-
23120-lV-2-01 oa 16.01.2020.r. ra uuje ro'rpe6Ho uapaAurr.i crpareruKy rporleHy yruqaja
fl;rana reraJbHe pery.naqrrje Ha )KrrnorHy cpeAHHy. Ha ocHon,"- oBor Mr4rrrJ'beu,a. fpa.qcKa y[patsa
sa yp6aur.r:ar\4 rpara 9aqra roHexa je perueme o Henplrcrynarby crpareurxoj npoueHr{ yraqaja
Ha xHBorHy cpeilr{Hy fhraHa lera-rbHe per,v:rauuje:ra rpo6,'re y Pufaranra, 6poj 35A-212020-lY-
2-01 ol 16.0i.2020. ro.qrne. cBe Ha ocHoBy oapeg6ra q"rraHa 46. cras 3. 3axona o rJraHuparly r.r

ll3rpalmr.r H rrraHa 9 crar i. 3axoua o crparemKoj npouenn yruuaja Ha xrlBorH,v cpelrzny (.,C:r.
uracHHK PC" 6poj 13512004 u 88i2010).

O;lnyxou je nponucaua oSaee:Ha carpx(r.rHa lf:raua AerarBHe pery:rauuje H lo: tpaH,{qa
rIJIaHa u o6yxnar rpafeellucxol nogpyuja. rtore:Ia npocropa Ha noce6ne t1e,tuHe u 3oHe.

Iera-rbHa HaMeHa 3ex,ubl{Irra, peryxaquoue ,runuje vnurla u iaeHux noBprur4r{a ll rpafleeuucxe
,ruHlrje ca e.rreMeH'tHNIa 3a o6e:reixaearbe Ha reogercroj rroAilo3i4, HuBerauuorre (ore .ynuqa H

jaenirx IIoBprrrprHa (Hare;raquouu n:ran). flonr.rc napqexa E orruc :ioxaqr.ija :a janue noBprrrnrre.
ca2lpxaie a o6jercre" Kopr.rAope H Karrarlurere 3a caoSpahaiHy, eHeprercKy, KoMyrranHy H npyry
nu0paclpl,'rflypy, Mepe 3arirrr.rre Ky-rrrypHo - lrcropnjcr<ux cnoMeHrlra kr:auruhenux
IIpHpoAHr{x rIeJrHHa, loxaquje :a rcoie ce oSaeegHo a:pafyje ,vp6aulrcul.lxu npojerar rur}I
pacnuclje KoHK,vpc. [patsI1Jla vpefer+a r{ rpaBu.rra rpafema rro renaHaMa r4 3oHaMa r4 .qpyre
eiIeMeHTe s nauaj He :a cnponof erle nJraHa .(erar.E r{e pery.naquj e.

O,qryxa o I{3paA}r .lp6aHucrnqror rr-rraHa, y cKnaIy ca qnaHoM 46 crae 3. 3axosa o
rI.[aHHpaI{,y }M3rpaIFI,u, o6jan:r,yje ce y ,.C"u1,rx6eHoM nr.{cr}' rpala t{a.{Ka" il y l-{eurpa,rHoM
pefr.{cTpy nJrar{cK}rx Aor(yMeHaTa.

CacraeulT geo Og,ry'r<e je rparfmr{Ku rtpuKa3 rpaHrlqe n oOyxeara [JraHcror uo4py.lja,
Kao I4 pelilerbe fpa,tcne yrpaBe :a ypSaHr.r3aN( rpara Haqra o Herrpr{cryna}bv crpareurxoj
rpoueHu yruqaja Ha xo.{BorHy cpeIHHy ll:raua Aerar,He pery,raquje :a rpoS,re y Pufaraua.
Spoj 3 50-2 12020-IV -2-0 1 ol 1 6.0 | .2020. roAr{He.

Y: naqpr O1;iyne rrpu-irax(e ce x{urr]J,-beu,e Konucuje :a rrJlaHoBe rpaAa r{a.rra 6poj 06-
312020-I\r-2-01 o:t 22. janyapa 2020. roAr.iHe, Kao r{ peruerbe fpa"ucxe yrTpaBe sa -yp6aun:alr
rpala tlaqra o Henpucryilarry c'rpa'remxoj rpoueHu yrr4uda Ha xrrBorHy cpelr4Hy fl;rasa
AeraEHe pery,raquje :ra rpo6,re y Pufarar,ra, 6poj 359-2D$i20-lV-2-01 oa 16.0l.2020. ronr{He.

',....

,. : 'H4.. IIE JIItrPIK, YIIP4,BE,
BHTIK



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-2/20-IV-2-01   

16. јануар 2020. године 

Ч А Ч А К 

 

 

 На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-др.закон) и члана 18. Одлуке о градским управама (“Сл. лист града Чачка”, број 

20/19), Градска управа за урбанизам, града Чачка, доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 ЗА ГРОБЉЕ У РИЂАГАМА 

 

 

 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину Планa 

детаљне регулације за гробље у Риђагама 

 

 2. Ово решење објављује се у Службеном листу града Чачка 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о изради Планa детаљне регулације за гробље у Риђагама приступиће 

се изради Планa детаљне регулације за гробље у Риђагама. 

 Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“, број 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за 

планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или 

коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, 

индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљање водама, телекомуникација, 

туризма, очување природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља 

оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се 

одређује процена утицаја на животну средину. 

Ставом 2. истог члана прописано је да за планове и програме из става 1. овог 

члана којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу, 

одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и 

програма ако према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји 

могућност значајних утицаја на животну средину. 



Y no crynry o4Jryqr4Barb a o rmpa vr crparerrrKe npolleHe yruqaj a Ha xI4BorHy cpeAI4Hy

flnaHa AeraJrHe perynaquje sa rpo6rse y Pularanaa, upn6aBJ6euo je naurumerre lpyne sa

3arrrruTy xr4BorHe cpeAr4ue lpa4cre yrpaBe sayplanvrsana lpa4a 9a.rxa 6poj 501-2312024-

IV-2-01 og 16.01 .2020. roAprHe y KoMe je r,rspaNeH craB Aa 3a uspaqy fkaua Aertubue
perynaquje sa rpodJbe y Pnfararua, Ha ocHoBy qraHa 9. cras 1. 3arona o crpareruroj
rpoqeHr.r l.Mrlaja Ha xr4BorHy cpeAuHy (,,Cr. rrIacHIrKPC" 6poj B5lA4 n 88/10 ) u Yny:rcrna

3a cflpoBofeme 3ar<ona o crparelrrcoj rpoqeua y'rraqaja Ha xI{BorHy cpeAVHy, tr3Aaror oA

MuuucrapcrBa HayKe r4 3arrrrrare xrrBorHe cpeglane PC, YupaBa 3a 3aIIrrI4Ty xI4BorHe

cpeArzne y Beorpaay 2007. roAr4He, unje ueorxoAno rlprlcryrl{Tl4 I43paAI{ }'Isreur:raja o
crpareuu<oj npoIIeHIr yruqaja Ha xxBorHy cpe4lzuy.

Ora Ynpara je nnaajyhu y sraAy rrJraur4paue HaMeHe, qlltbeHl4uy Aa je ypafeHa

crparerrrKa rrpoqeua ynauaja Br4rrrer xujepapxujcKor HpIBoa 3a IIeny :reprmopzjy rpaAa, .ua

rpe4MerHrrM rJraHoM Hr{cy nJraHrrpanu 6ygyhr parsojnu npojercru ogpefeuu rponucrlMa
nojuua ce ypefyje nporleHa yurqaja Ha xcrrBorHy cpeAI{Hy, yrBpAl{rra .qa rpeAMerHrr

[JraH He norJre]Ke o6anesu rrspaAe crparerrrne npolleHe yrnqaja y cMrrcJly ogpeg6e qraHa

5. crae 1. 3arona o crparerrrxoj upoqenu y:ruqaja Ha irrrBorHy cpeAI4Hy (,,C1. macul4K PC",
6poj 135104 u 88110 ), a ua ocuoBy rperxoAuo upu6an.rreuor Ml4nrJEerra lpyne 3a 3arrrl4ry
xrr,rBorHe cpe4uue one Yupare 6poj 501-2312020-IV-2-01 oa 16.01 .2020. roAI,IHe, Kao opraua

HaAJrexHof 3a [ocJIoBe 3aIrrTI4Te xuBoTHe cpeAI4He.

ABE,
rrpaBHrrK



PEITYEJII4KA CPEI4JA
|PAACKA yTTPABA 3A yPEAHI43AM
|PAIA IIAIIKA
Epoj : 06-3 12020-IV-2-0 1

22. janyap 2020. roAr4He
IIAIIAK

Korvrucnja 3a nJranone rcoje Aouocu Crynmrulra rpaAa r{aurca, na
ceAHHrIr{ o4pxcanoj ilana 22. janyapa 2A20. roArrrre, Ha ocHoBy qrraHa 52. 3arcona
o rrrrannparby rr r{srpaAmrr (,,Cr. uIacHrK PC", 6poj 72109,81/09 - ucilp. 64110 -

oArryKa yC,24lll, I2lll2, 42113 - oArIyKa yC, 50/13 - oArIyKa yC, 98/13 - oArIyKa
yC, l32ll4, l45ll4, 83/18, 3llt9 w 37119-tp.sarou) pa3Marpana je rpeAJror
O4.nyrce o r{spaArr fllana AeraJbrre pery.naquje sa rpo6;re y Pulararvra tr
j egnor.nacHo AoHeJra c.ueAehu :

3AKJ6)ruIAK

laje ce rro3rrrr{BHo Mr.rrrrJberbe Ha npeAJror O4nyrce o r{3paAr{ Ilnana
.qeraJbrre peryaaquje ra rpo6;re y PuSaraua.

I4JE,
apx.

TIPEACEAHI4K I(O
{yruau Byr



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ГРОБЉE У РИЂАГАМА

Обухваћене су целе катастарске пацеле 324, 347 и 365, као и део

катастарске парцеле 373, све у катастарској општини Риђаге.

Приближна површина обухвата плана је 0,82 ha.

Р = 1:1000

обухват ПДР-a

ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА

С


