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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 

 „СЕВЕРНИ ОПШТИНСКИ ПУТ“, ДЕОНИЦА ОД ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЧАЧКА 2015 У КО ТРБУШАНИ ДО 

ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА - БРОЈ 23 

 
 

 
Члан 1. 

 

 Приступа се изради Планa детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница 

од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани 

до Државног пута IБ реда - број 23 (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Трбушани, КО Пријевор и КО 

Парменац. Североисточна граница плана се поклапа са делом границе ГУП-а града Чачка 

2015, односно делом границе катастарске парцеле бр. 1937/2, у катастарској општини 

Трбушани. Код к.п. бр. 1545/7, КО Трбушани, граница плана скреће ка југозападу и 

прелази преко к.п. бр. 1545/7, 1714/1, затим поново преко кп. бр. 1545/7, потом преко кп. 

бр. 1545/4, 1716/1, а онда још једном преко кп. бр. 1545/4 и 1716/1, да би даље наставила 

преко кп. бр. 1717, 1546, 1549/1, 1548/1, 1541, 1540/3, 1538/1, 1538/4 и 1936/3, све у КО 

Трбушани.  

 Граница даље ка југозападу наставља преко катастарске општине Пријевор, 

прелазећи редом преко к.п. бр. 2453/3, 2453/2, 2453/1, 2452, 2446/1, 2445/1, 2821, 2445/2, 

2444/2, 2442/2, 2441/1, 2440, 2436, 2434/2, 2435, 2379, 2378, 2377, 2376, 2372, 2370/1, 

2370/2, 2366/1, 2365/1, 2364/4, 2363, 2362, 2360/1, 2359/1, 2359/2, 2358, 2356, 2355, 2798/3, 

2313/2, 2313/1, 2314/1, 2314/2, 2314/3, 1315/3, 2316/1, 2316/1, 2316/2, 2317, 2312/1 и 2813. 

 Овде граница прелази у катастарску општину Парменац и прелази преко к.п. бр. 

1035, 32/5, 32/6 и 1036. Граница затим скреће ка југоистоку преко к.п. бр. 1036, КО. 

Парменац, обухватајући будући прикључак Северног општинског пута на Државни пут IБ 

реда, бр. 23. Граница потом скеће ка североистоку преко к.п. бр. 32/1 и 1035, обе у КО 

Парменац. 

 Овде се граница поново враћа у КО Пријевор и наставља ка североистоку преко 

к.п. бр. 2813, 2312/1, 2318, 2317, 2316/2, 2316/1, 2316/3, 2315/1, 2315/2, 2314/1, 2313/2, 

2798/3, 2355, 2356, 2358, 2357/3, 2360/2, 2360/1, 2362, 2363, 2353/2, 2370/2, 2370/1, 2379, 

2474/2, 2474/1, 2473, 2440, 2441/1, 2441/2, 2443, 2444/2, 2445/2, 2821, 2446/1, 2447, затим 

поново прелази преко к.п. бр. 2446/1, а потом наставља преко к.п. бр. 2452, 2453/1, 2453/2 

и 2453/3. 



 

 

 Граница плана се још једном враћа у катастарску општину Трбушани и наставља 

преко к.п. бр. 1538/4, 1538/3, 1538/7, 1538/1, 1560, 1556, 1541, 1548/1, 1552, 1551/1, 1550, 

1546, 1717, 1726, 1716/1, 1715 и 1714/3. Овде се граница враћа у своју почетну тачку. 

 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 

 Површина плана детаљне регулације износи око 11,11 hа.   

 

  

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни план 

града Чачка (Сл. лист града Чачка, број 17/2010). 

 Просторним планом Града Чачка (“Сл. лист града Чачка”, бр.17/2010) прописана је 

обавеза израде плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор за северни 

општински пут, као преузета смерница из ППППН инфраструктурног коридора Београд - 

Јужни јадран, деоница Београд – Пожега (Сл гласник РС, број 37/06 и 31/10). 

 Траса овог пута креће од Државног пута IБ реда бр. 23, пење се до гребена 

Љубићског брда, а са њега се спушта преко Трбушана и Пријевора и у Парменцу се 

поново везује на Државни пут првог Б реда бр. 23.  

 Како се део овога пута разрађује кроз израду Измена и допуна ПГР Љубић – 

Коњевићи у Чачку, Измена и допуна ПГР Трбушани – Љубић у Чачку и ПДР „Спортски 

центар” овим планом разрађиваће се само деоница од границе Генералног урбанистичког 

плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 23. 

 Ова деоница укључује и мост на реци Западној Морави и прикључење на Државни 

пут IБ реда бр. 23 .  

 Планом детаљне регулације ће се јасно дефинисати регулациона линија која 

раздваја јавне саобраћајне површине од околних намена.  

 

 Графички део Плана детаљне регулације израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за деo КО Трбушани, КО Пријевор и КО Парменац. 

 

 

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. 

 

 

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); 

 - подстицање развоја овог и ширег подручја града Чачка; 

 - 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. 

 

 

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 Планa детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од 

границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног 

пута IБ реда - број 23, број 350-3/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. 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 детаљне регулације ће се израдити се у два (2) истоветна примерка (у 

штамапаном и дигиталном облику). 

 

 

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 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

   

............Правни основ за доношење Одлуке о изради Планa детаљне регулације „Северни 

општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у 

КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 23 је члан 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). Чланом 35 став 7. Закона о планирању и изградњи 

прописано је да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а 

чланом 46 став 1. истог закона да одлуку о изради планског документа доноси орган 

надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног 

за стручну контролу, односно комисије за планове. 

 Плански основ за израду Планa детаљне регулације „Северни општински пут“, 

деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани 

до Државног пута IБ реда - број 23 је Просторни план града Чачка (Сл. лист града Чачка, 

број 17/2010). 

 Градска управа за урбанизам је покренула иницијативу за доношење Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације, а на основу Просторни план града Чачка (Сл. лист 

града Чачка, број 17/2010). 

 У поступку по иницијативи за доношење Плана детаљне регулације прибављено је 

позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-3/2020-IV-2-01 од 22. 

јануара 2020. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне 

средине број 501-15/20-IV-2-01 од 14.01.2020.г. да није потребно израдити стратешку 

процену утицаја Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог 

мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Планa детаљне регулације „Северни 

општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у 

КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 23, број 350-3/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. 

године, све на основу одредби члана 46. став 6. Закона о планирању и изградњи и члана 9 

став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 

135/2004 и 88/2010). 

 Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације и то: граница 

плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, 

детаљна намена 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.  

 Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом 46 став 3. Закона о 

планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном 

регистру планских докумената. 

 Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, 

као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Планa детаљне регулације „Северни општински 

пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО 

Трбушани до Државног пута IБ реда - број 23, број 350-3/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. 

године.           

            Уз нацрт Одлуке прилаже се мишљење Комисије за планове града Чачка број 06-

3/2020-IV-2-01 од 22. јануара 2020. године, као и решење Градске управе за урбанизам 

града Чачка о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Планa 



AeTatr,He perynauHje,.Cenepur{ 0IIITTIIHCKT4 [yT", IeoHr{Ua oA rpaHr.rqe l-euepa"uHor
yp6aHucrutlKor urraHa rpala gaqxa 2015 y KO 'Ip6yuaHr{ .{o /{pxannor nyra IE peaa - 6poj
23.6poj 350-312020-IV-2-01 oa 14.01 .2020. roAHHe.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-3/20-IV-2-01   

14. 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 
„СЕВЕРНИ ОПШТИНСКИ ПУТ“, ДЕОНИЦА ОД ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЧАЧКА 2015 У КО ТРБУШАНИ ДО 

ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА - БРОЈ 23 

 

 

 

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

детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног 

урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 

23 

 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 „Северни општински пут“, деоница 

од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани 

до Државног пута IБ реда - број 23 приступиће се изради Планa детаљне 

регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког 

плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 23. 

 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 



a

ogpelyje rporleHa ytnqaja Ha nfl4Boruy cpeAI{Hy.

C:ranou 2. rcror qraHa flpo[prcaHo je 4a 3a rrJraHoBe I{ flporpaMe Irc craBa 1. osor
qJraHa rojrzua je npegnn$eno ropuurherbe Marbllx noBpIrIlIHa rra JIoKaJrIroM HI{Boy,

ogJryrqy o crpaTerurcoj rpoueHrr roHocr{ opraH HaAJrexaH 3a rlpnrrpeMy nJraua w

nporpaMa aKo npeMa Kprrrepr,rjyrvruma npo[EcaHI{M oB}IM 3aKoHoM, yrBpAH ga nocroju
*roryhnocr suauajnux yruqaja Ha )KrrBorHy cpeAlrny.

Y nocrynry oAryqr4Barb a a vspaxLr crparerrrKe rrpouene lT nqaja Ha xI{BorHy cpeAlrHy

fllaua gerarbue perynaqraje,,Cenepur4 ofrrurrrHcxr4 [yr", AeoHI4IIa oA rpaHI4I{e fenepaluor
yp6anncr:r4rrKor nrranarpa,ua r{aqra 2Al5 y KO Tp6yruaHl4 Ao .{pxannor uyta IE peaa - 6poj
23, npwGaBJBeHo je uxrumerre lpyue 3a 3arrrrlrry xLIBorHe cpeAI{He lpagcr<e yflpaBe 3a

yp6auusau lpa4a rla.rxa 6poj 501-1512020-IV-2-01 oa 14.01.202A. roAIiIHe y xoue je
r,r3paxen craB Aa 3a ra3paAy flnasa ,uqraJrHe perynaqnje,,Ceeepuu o[IIrruHcKH rl1nr",

AeoHr4rla oA rpauuue feuepalnor yp6aHr4crr4qKor ruIaHa rpala r{a.rxa 2015 y KO Tp6yuranm

lo,4pxasHor ryra IEpega - 6poj 23,ua ocHoBy rrJraua 9. cras 1.3axoua o ctpareumoj
rpoueHr4 Frarlaja Ha xrrBorHy cpeAr4Hy (,,Cr. rrIacHVKPC" 6poj 135104 a 88/10 ) n Yuyrctna
3a c[poBolerre 3aroua o crparerrroj uporlenra yrnqaja Ha xu4BorHy cpeAI4Hy, ll3Aaror oA

MruaorapcrBa HayKe r,r 3arrrrraTe xr4BorHe cpeAI4He PC, YnpaBa 3a 3allrrary xI,IBorHe

cpeAr4ne y Eeorpagy 2007. roAlrHe, uuje ueonxo.{Ho rpr4crynl4Trl rz-apaI.u Irlaneunaja o
crparemxoj rpoueHl,I y:ruqaja Ha xI4BorHy cpeAI{Hy.

Ona Ynpana je nrraajyhra y BrAy rJraHr4pane HaMeHe, qI4IbeHIrIIy Aa je ypaleua
crparerrrKa [porleHa yrrqaja Br4rrrer xujepapxrajeKor Hr{Boa 3a Ileny tepnropujy rpaAa, Aa

rrpeAMerHr4M rJraHoM Hrrcy nJrarrnpaHr dygyhu parnojnn npojerrn ogpe[enr.r rponncrrMa
rojunra ce ype[yje npouena yrnqaja Ha xrrBorny cpeAlrHy, yrBpA[IJra Aa rpeAMernlr
rrJraH He fiorJrex(e o6anesn [r3page crparerrrKe [porleHe yruqaja y cMI4cJIy olpel6e qrana

5. c:ras 1. 3arona o orparerrmoj npoqeun yrrzqaja Ha xI{BorHy cpelrrHy (,,Cn. rrlacHuK PC",
6poj 135/04 n 88/10 ), ana ocHoBy rperxo.qHo upu6armeHor Ml,Ilrrrberra lpyue 3a 3alrlrary
xHBorHe cpeAprHe one Ynpane 6poj 501-1512020-IY-2-01 ol 14.01 .2020. roAI{He, Kao opraHa

HaAJrexHor 3a [ocJroBe 3aIIrTI4Te xI4BorHe cpeAI,IHe.

rrpaBHr{K



PEIIYEJII4KA CPEI4JA
|PMCKA YTIPABA 3A YPEAHI43AM
rPAAA r{Ar{KA
Epoj : 06-3 12020-IV-2-0 1

22. jaryap 2020. roAI4He
I{AI{AK

Korvrncnja 3a nJrarrore roje AoHocH Crcyuurrulra rpaAa Ila'ma, na
ceAHrruu o4pxanoj aana 22. iauyapa 202A. roArrlre, Ha ocHoBy rrJralra 52. 3arcona

o rrJraHrrparby H Ir3rpaAILu (,,C1. HracHI4K PC", 6poj 72109,81/09 - Iacrp. 64110 -

oAnyKa yC,24ll|, l2lll2, 42113 - oAnyKa yC, 50/13 - oAIIyKa yC, 98/13 - oArIyKa
yC, l32lL4, 145114, 83/18, 3lll9 u 371t9-tp.sar<ou) pa3Marpa.na je rpeAJlor

Q4.nyrce o rr3paArr fl.nana AeraJbrre pery;raquje rrCenepnrl orrrurl{HcKrr trYToo,

Aeourrrra oA rpaHrrqe lenepaJrHor yp6anucrurlKor nJIaIra rpaAa rlaqra 2015 y
KO Tp6ymanrl go fipxaenor rryTa IE pega - 6poj 23 u jegnor.rracHo AoHeJra

c.neAehu:

3AKJSYTIAK

Aaie ce rro3lrrr{Bno MrrrrrJbeu e Ha rrpeAJror OA.nyre o I{3paArI flrraua
AeraJblre pery.naqnje rrCenepnn orrrrrruncmu rryT", Aeolruqa oA rpaHrlrle
feuepa.nHor yp6auucrrrlrcor rlJralra rpa.{a 9aqrca 2Al5 y KO
Tpdymanu go fipxtaBlror nyra IE pega - 6poj 23.

CIIJE,
.nH)I(.apx.

tIPEACEAH14K
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граница ПДР-a

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„Северни општински пут“, деоница од

границе Генералног урбанистичког плана

града Чачка 2015 до Државног пута IБ

реда - број 23.

граница између катастарских општина

И ОРТО-ФОТО СНИМАК

СА ПРИКАЗОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА

јануар 2020. г.

Обухват Плана заузима површину од 11,11 ha и налази се у

катастарским општинама Трбушани, Пријевор и Парменац.


