
Peny6nura Cpluja
rPAI qAIIAK
fpagcrco rehe
Bpoj: 06-1312020-1il
7. $e6pyap 2020. roAr{He
I{AI{AK

CKYIIIIITI,IHA TPAAA TIAqKA

Ha ocuoBy rrnaHa 46. 3axona o noxannoj caMoynpaBrr (<Cr.rnacuux PCD
6p.12912007 u 8312014 - 4p.saros., 10112016 - Ap 3aKoH u 4712018) v qnana 84. Craryra
fpaAa 9aqxa (,,Cn.;rracr rpala 9aqxa" 6p.612019),

fpalcrco nehe rpa4a r{avxa, Ha ceAur4rlrr oAp)KaHoj 7. fre6pyapa 2020. rorr.rue,
ymp4vrro je

IIPEAJTOT
OAJIYKE O I,I3PM[I fIJIAHA AETAJbHE PETYJIAIII,IJE

3A TPOEJbE y MT,IOKOBIII4MA

na rrpeAnarre Cxynurrralau AaAoHece

oAJrvKv
o I,r3PMI,r TIJIAHA AETAJbHE PEIyJIAIIT4JE 3A TPOEJbE y MI,IOKOBIIT4MA

y reKcry rcoju je AocraBJBeH oA6opuprqrzMa 3a ceAHr{rly Cr<ylrurrane.

Izl:necrr.r:raq Ha ceAur{rlu Cryumrune je Becna .{rr,rurpuh, Hatrerrulrr fpa4cxe )mpaBe
sa yp6aHlrsavr.



PETIYEJIUKA CPEI,IJA
TPMCKA vrrPABA 3A yPEAHT43AM
IPAIA qAqKA
Epoj : 350-1/20-IV-2-01
22.01.2020. rolune
IIAIIAK
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TPAACKO BEhE rPAAA rrAtIKA

IIAqAK

IIPE"IIMET : locran.lrame rlpe4Jrora oArryne :

Y npunory aKTa ,qocraBJbaMo BaM npeAJror Ognyrce o [I3pa4rr
flnana AeraJbne pery.naquje sa rpo6.rre y MuorcoBurrMa palu AaJber rlocrynarba
oAHocHo, paAu yrnp[unana rr AocraBJbarra CrcyuurrrHn rpaAa Ha pa3Marpalbe
rr Aorro[rebe.

Ilpn;ror: - Haqpr: o4rryKe.
- Peuren e o Herrpt4cryrrarby crpareluKoj npoqeuu ytw\aja Ha xI,IBorHy

cpeAuHy turaHa,6poj 350-1 12020-IV-2-01 ot 16.0l .2020, roALIHe.

- 3ar<ryuarc Konrracraje 3a nJraHoBe rpaAa r{aura, 6poj 06-312A20-IY'2-01
ot 22.0t.2020. ro.qnue.

- fpa$rauru rpr4rror.

K YfIPABE,
,AVtw [paBHrrK
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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 МИОКОВЦИМА 

 
 
 

Члан 1. 

 

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

тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Миоковци. Граница Плана 

детаљне регулације се пружа од укрштања кп. бр. 2936 са 2931/7 идући западном 

границом кп. бр. 2931/7, наставља јужном, источном и северном границом кп. бр. 1515, до 

кп. бр. 1517 и затим западном границом кп. бр. 1517 до кп. бр. 1518 и до кп. бр. 2936 

њеном западном границом до почетне тачке. 

 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 

 Површина плана детаљне регулације износи око 2,50 hа.   

 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа ради уређења постојећег гробља са 

планираним проширењем у Миоковцима.  

 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни план 

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 Миоковци. 
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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 Миоковцима, број 350-1/2020-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,'roxerr,e

llpanuu ocHoB 3a troHo[rerae O4:ryxe o H3paAr.r fl.raHa.uera-rr,He pery:raur{e :a rpo6;re y
Muoronqur,ra je u:raH 35 crae 7. y nesH ca qranoM 46 crae 1. 3axosa o nnaHr{parLy H H3rpa1ri,u
(..C,r. r;racuux PC". 6poj 72109, 81i09 - Hcrrp. 64110 - oAnyKa YC, 24111. 121112^ 42113 -
orn,vKa yC. 50/13 - oAnyKa yC, 98/13 - oAnyra yC. 132114. 145114.83/18, 31119 w 37119-

ap.:arou). 9.rranon 35 craB 7. 3arosa o nnaHuparny u r43rpaAlLn rrporucaHo ie /ta
yp6anllcrur{Kri rrJraH .qoHocu cKvnrrrruHa jellisr.rqe ,ToKa[He caMo.ynpaBe. a q-rraHoM 46 crae ].
IZCTOT 3aKOHa Aa OInyKy O r{3paAr4 rrJlaHCKOr AOKyN{eFrra AOHOC}I OpraH rrarfJre}XaH 3a }Le|OBO

AoHorIreEe, ro nperxoIuo npa6aBJtbeHoM N{HIrIJ,'},elly opraHa HaArexHor 3a crpyrrH},' KoHTpony.
ogr{ocHo xouacuje 3a [r.raHoBe.

PyrcoeolcrBo rpala r{aqra je noxpeuyro ranuqujarnBy 3a louorrerse Og"uyre o r3paA}r
Il:ralra re'ra-rbHe pery:raqr.rje :a rpo6;se y MuoxoeuuMa. j"p j. ro HeoxoAHo 3a r{opMarrHo

Synnulronl.rcaHre HaceJba Muoxoaqu r.r pe[raBame upoS:reMa caxpa]LrrBa[La fla roM noapyujy.
fllancxu ocrroB 3a AoHorrreme Og:ryxe o r13paAr.r lllaua nera!,bHe perylaquje :a rpo6,ue

y Muoxonqunaa je flpocropuu nnaH rpa.ua t{a.rxa (Cn. :rrzc'r fpala r{a.rxa. 6poj 1712t}1{)).
fpa.ucrca yrpaBa 3a onrrrre lr :aje4HuuKe rrocnoBe rpana tlaqxa cnponeurhe nocryrraK

jaeue ua6anxe. -ycnyre - ri3pare [hasa AeraJbHe pervlaqfie.
Y nocrynxy :la AoHo[rerte llnaua ]Ierair,He pery:raqlije npu6armeuo je nosl.rrnruo

MtrIrIJBeme Konrucuje 3a ruraHoBe rpala r{auxa, 6poj 06-3/2020-IV-2-01 oa 22. janyapa 2020.
roAL{He. Taxole. uplrSan:reHo je ra l,ruuriberie fpyne 3a 3arurr4ry )hr{BorHe cpe.rrrrre 6poi 501-
22120-lY-2-01 oa 16.01 .2020.r.4a Huje norpe6Ho H3paArrrn crparerrrK-y rrporreH,v yruuaja
lfurasa lerar'bHe pery:rarIuje r{a xr{BorHy cpenuuy. I-{a ocnoey oBot Mr{rrrJ},eu,a. fpagcKa ynpaBa
:a Srp6aHlr:aM rpaAa t{a.{xa 4oHena je peureme o Herrpr4crynarby crpareur<oj npolleHr{ yrruaja
Ha ir{r4Borgy cpe.[HHy ll,raua,Ielaj,bne pery:rauuje sa rpo6,ue y Muoxonqulra. 6poj 3504DA20-
IV-2-01 or 16.01 .2020. ro.uuHe. cBe Ha ocHoBy oapet6a LrraHa 46. craa 3. 3axosa o rnanr4parry
Ir Il3fpaAInH I{ rrJIaHa 9 crae 1. 3axoua o crpareixroj npoueuli yruqaja Ha xnBorHy cpenr4Hy
(..Cr. r:iacnur PC" 6poj 13512004 rz 88/2010).

O.uryrolr je nponrecana o6ase:Ha catrpxorHa lfuasa Aerall,ne pery:rauuje H To: rpaHr.rua
lnaHa ti o6yxnar rpafeer.rHcxor no;rpy.lja. rroAeJra rrpocropa ua noce6ne uexfiHe ti 3oHe.

AerarEHa HaN'IeHa 3eN,I.rBH[ITa, per,vnarrr4oue :ruHlije yJruua u januux rroBpruuHa ll rpafeezHcxe
:nanuje ca eireMeHTHN{a 3a o6ereNaearLe Ha reogercroj rroA,rlo3u, HuBe.llaufloHe Kore ynuqa r.r

janrurx iloBplxlrHa (nune:raqironu n:rau). rorruc napuena H orrr4c :roxaqrija :a jaene roBprur.rHe.
ca4pxraje u o6.iexre. Kopurlope u Karauurere 3a cao6pahajny, eHeprercKy, r{oMy}ranHy ri Apyry
uH$pacrpyxrypy, N,repe 3arrrrr{re Ky-rrrypHo - lrcropujcxux crroMeHr.rKa v :aurrilheurzx
nplrpo/XHt{x qenrTHa, ;lorcaqnje ra r<oje ce o6aeesuo arpafyje yp6aHHcrriuxu npojeKar r{irH
pacnucyje KoHKypc. ITpaBuna ypelerra r{ npaBHna rpafema ITo uenriHaMa r4 3oHal,{a r{ ]Ipyre
eireN{eHre :uauaj ue aa cnpoeo!etr,e rriraHa .aera-rbHe pery:rauuj e.

Og:ryra o H3panr.i yp6aurzcrurTKor rrJlaHa, y cKnaAy ca qiraHov 46 clae 3. 3axosa o
[naHupa]by u LI3tpaAIin, oSjan,ry,ie ce y ,.C,ryx6euoM irr{cry rpala tla.rxa" u y l-{enrpaJrHorvr
perHcTpy r,iraHcKrrx .{oKyMeHaTa.

Cacraesx ,qeo Og,ryrce je rpa$uqxu npura3 rpaHurle u o6lxeara ruraHcKor rrogpyuja.
Kao I4 pe[rel6e fpaAcxe -yilpaBe :a yp6aua3aM rpala r{a.{xa o Henpr4crynarby crpareunoj
rIpoUeHLI YrHIfaja Ha xHBorlI)' cpe,qr.rH]-- Il:raua lera-rbHe pery,uaquje aa rpo6:le y Muoxoequr,ra,
6poi 350-112020-IV -2-01 ot 16.01.2020. ro.{r{He.

Y: uaqpr OgJryxe rpr4naxe ce MurrrJberre Kouracuje sa rrJraHoBe rpaAa r{aqxa 6poj 06-
Ipaacxe'yrpaBe sa yp6anusau312020-IY-2-01 orr 22. jauyapa 2020. roAr4He, Kao rr pememe

Ha xHBorHy cpe.Ir4Hy ll,nana
Aerturr,He pery,rauuje aa rpo6:le y Muoxonur.rNra,
roIHHe.

IV-2-01 oa 16.01 .2020.

. rrpaBHrrK

rpa.(a l{aqra o HerrprrcryraJry c'rpareruroj flpoueH]r



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-1/20-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 МИОКОВЦИМА 

 

 

 

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

детаљне регулације за гробље у Миоковцима 

 

 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 Миоковцима 

приступиће се изради Планa детаљне регулације за гробље у Миоковцима. 

 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 nocrynr<y oAJryqr,rBarLa o rr3paAlr crparerrrKe nporleue yr:raqaja Ha xr4BorHy cpeAprHy

Ihasa Aer(u6He perynaqzje ea rpo6re y Mr,roroBurrMa, upu6arreno je uuruJberLe lpyue sa

3arrrrrrry xrBorHe cpeAr{He lpagcxe ynpaBe zaypdarusau lpa4a r{a.Ixa 6poj 501-2212020-
IV-2-01 oa 16.01.2020. roAr4ue y KoMe je raspaxeH craB Aa 3a r43paAy fltaua AeriusHe
perynaqujeaa rpo6me y MuoroBur4Ma, Ha ocHoBy qraua 9. cr:as 1. 3arona o crparemxoj
rporleHr4 yr:uqaja Ha xprBorHy cpeAr4Hy (,,Cr. uracHprK PC" 6poj 135/04 u 88/10 ) u Ynytctra
3a cnpoBolerre 3aroua o crparerrrxoj upoqexu y:rrarlaja Ha xr4BorHy cpeAprHy, r{3Aaror oA

MnHrcrapcrBa Hayrce rr 3arrrrkrre )KraBorHe cpeArrue PC, YnpaBa 3a 3aIIrrpITy )KI/tBorHe

cpeAraHe y Beorpa4y 2007. roAr4He, nnje Heonxogno rpracryrrr4Tr4 v3pa1vr tr4sneun:aja o

ctpareurxoj rporleHu yrr,rrlaja Ha xI{BorHy cpeII4Hy.
Ora Vnpaua je auajyhra y Br4Iy nJraur4paHe HaMeHe, rIrlIrseHI4IIy Aa je ypaleua

crparerrrra rrpoueHa yrraqaja Brrruer xrajepapxujcKor Hr4Boa 3a ueJry repuroprajy rpap.a, [a
rpeAMerHrrM rJrarroM Hrrcy nJraulrpaHu 6ygyhu pareojHn npojercrn ogpefeun rpotrrcuMa
rojunra ce ype[yje ilpoueHa yrnqaja Ha xrrBorHy cpeAHHy, yrBpAlrrra Aa npeAMerHH
rrJrau rre noAJrexe o6asesu H3paAe crparerrrrce nporreHe yruqaja y cMrrcJry oapeaCe qraua

5. qras 1. 3aroua o crparemroj upouewryrgala Ha xrnBoruy cpeAr{uy (,,C.r. rracuraK PC",
6poj L35104 ra 88/10 ), ana ocHoBy rrperxoAHo rprr6aBrbeHor MrrrrrJrema lpyne 3a 3aruruTy
xr4Borue cpeAr{He one Yupase 6poj 5A|-2212A20-IY-2-01 oa 16.01 .2420. roAr4He, Kao opraHa
HaAJIeXHOT 3a IIOCJIOBc 3arrrTrrTe ]r{r,rBOTHe CpenI{He.

I4K

t-



I

PEilYEJII4KA CPBI4JA
TPAICKA vrrPABA 3A yPBAHI43AM

rPAAA r{Ar{KA
Epoj : 06-3 12A20-IV-2-0 1

22. jauyap 2020. roArIHe
IIAI{AK

Korvrucuja 3a nJraHone roje AoHocH CrynmruHa rpaAa 9avrca, ua
ceAHHrIr.r o4pxranoj ilana 22. jauyapa 202A. roArIHe, Ha ocHoBy rrJIaHa 52. 3arcona

o rrJraurrparby I{ rr3rpaAlLlr (,,C1. rJracHI{K PC", 6poj 72109,81109 - ucrp. 64110 -

oAnyKa yC,24ll1, l2ll12, 421L3 - oArIyKa yC, 50/13 - oAJIyKa yC,98113 - oAnyKa
yC, I32ll4, l45ll4, 83/18, 3lll9 u 37119-xp.sarou) palMarpa.na je rpeArror
04lyrce o rr3paArr ll"rraua AeraJbrre peryJrarluje sa rpo6Jbe y MuorconurMa Lr

jeguornacHo AoHeJra c.uegehu:

3AKJ6TTIIAK

flaje ce rro3rrrrrBHo Mr.rrrrJberbe Ha rrpeAJror Og"rryrce o rI3paArI ll.rrana

AeraJbue pery.naquje ra rpo6.rre y MuorcoBIII{Ma.

I,IJE,
rrH)I(.apx.

TIPEACEAHI4K
{yruaH By.rr



Р = 1:1000

обухват ПДР-a

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ГРОБЉE

У МИОКОВЦИМА

С

Обухваћене су целе катастарске пацеле 1515,1517,1518 и 1519, као и

делови катастарских парцела 2930 и 2936, све у катастарској општини

Миоковци.

Приближна површина обухвата плана је 1,17 ha.

ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА


