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ЦЦ..          ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА      ППЛЛААННАА      ДДЕЕТТААЉЉННЕЕ      РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ          
 

 
1. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за проширење и уређење гробља у 

Заклопачи на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, део 1130 и 1131 КО Заклопача, 

бр. 011-85/2010-II, од 17.09.2010. године; 
2. 

 

Одлука о приступу Плана детаљне регулације за проширење и уређење гробља у 

Заклопачи на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, део 1130 и 1131 КО Заклопача 
, бр. 1313/09, од 16.06.2009. године; 

3. Закључак Градског већа  Града Краљева о Одлуци о доношењу ПДР за проширење и 

уређење гробља у Заклопачи на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, део 1130 и 
1131 КО Заклопача , број 06-99/2010-II, дана 28 маја 2010.године; 

4. Програм уређивања грађевинског земљишта за 2008. годину, Сл.лист града Краљева, 
од 27.12.2007. године; 

5. Достава катастарских подлога, бр. 01-2011/1, од 14.05.2010. године; 

6. Катастарско-топографски план ПДР гробља КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 

део 1130 и 1131 КО Заклопача у Заклопачи- Агенција за геодетске услуге ''Геосигма'' 

Краљево,05.07.2008.године; 
 

8. 

Телекомуникациони услови за ПДР, Телеком Србија, Извршна јединица Краљево, под 

бр.9617од 08.12.2008. године; 
 

9. Предходни санитарни услови за потребе израде ПДР гробља у Крушевици- 

Министарство здравља- Одељење за санитарни надзор, под бр.530-53-01728/2008-04 
од 17.12.2008. године; 

 
10. Сагласност добијена од Електродистрибуције Краљево, под бр.03-6231/1 од 08.12.2008. 

године; 
 

11. Решење Завода за заштиту споменика културе, број: 1268/2 дана 24.12.2008.године; 

 
12. Записник са 9. (девете) седнице Комисије за планове града Краљева-разматрање 

предлога плана гробља у Заклопачи, одржане дана 03.09.2009. године; 
13. Записник са 14. (четрнаесте) седнице Комисије за планове града Краљева-давање 

мишљења на Нацрт плана гробља у Заклопачи, одржане дана 25.12.2009. године; 

14. Записник са 17. (седамнаесте) седнице Комисије за планове града Краљева-
разматрање примедби за проширење гробља у Заклопачи, одржане дана 18.02.2010. 

године; 
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1. У В О Д 
 

ППООЛЛООЖЖААЈЈ  ЛЛООККААЦЦИИЈЈЕЕ  УУ  ООККРРУУЖЖЕЕЊЊУУ  

 
Врба је насеље у општини Краљево у Рашком округу. Налази се на надморској 

висини 178м, северне географске ширине 43°41'26'' и источне географске дужине 

20°47'08''. 
Насеље Врба има око 1021 пунолетних становника  који користе два постојећа 

гробља: гробље у насељеном месту Заклопача и насељеном месту Врба. Оба гробља су 
периферно од насеља Жича.  

Просечна старост становништва износи 40,9 година (38,8 код мушкараца и 42,9 

код жена). У насељу има 412 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 
3,12.  

Гробље у Врби, катастарска општина Заклопача, налази се ван територије 
Генералног плана града Краљева, око 12,5 км од центра града. 

Гробље у насељеном месту Заклопача је предмет израде Плана детаљне 
регулације за проширење и уређење на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 

део 1130 и 1131 КО Заклопача. 

Локација новопредложеног гробља у Врби, налази се у делу насеља где је 
претежно пољопривредна производња, изван најбитнијих насељских функција. Овај део 

насеља је слабо насељен, а саобраћајно добро повезан са осталим деловима насеља и 
магистралном саобраћајницом Краљево-Крушевац. Новопланирано гробље, има много 

повољнији положај и налази се непосредно уз постојеће које је површине око 0.97.03 a. 

Граница простора чије се уређење и проширење утврђује Планом детаљне 
регулације обухватају на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, део 1130 и 

1131 КО Заклопача. 
Границом Плана обухваћен је простор величине око П=2.18.88ха.  

 
 

 

22..  ООППШШТТЕЕ  ООДДРРЕЕДДББЕЕ  ППЛЛААННАА  
 

 

  ППРРААВВННИИ  ИИ  ППЛЛААННССККИИ  ООССННООВВ  
 

Правни основ за израду Програма су одредбе: 
  

 Закона о планирању и изградњи (''Службени Галасник РС'' бр.72/09); 

 Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле 

урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид 
(''Службени Гласник РС'', бр.12/04); 
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 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'' бр. 

135/04); 

 Програм Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево'' за 2008. годину, 

којим је планирана израда Плана детаљне регулације сеоског гробља у Жичи 
је Програм уређења јавног и осталог грађевинског земљиштаза 2008.годину, 

''План расхода'', под Ц-2, Одлуком Скупштине општине Краљево, бр.1: 011-
55/07 од 27.децембра 2007.године. 

 Позитивно мишљење на Програм за урбанистички план за проширење и 

уређење на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, део 1130 и 1131 
КО Заклопача, под бр.06-60/2009-6, дана 08. 04. 2009.; 

 Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за проширење и 

уређење на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, део 1130 и 1131 

КО Заклопача,  бр. 1313/09, дана 16.06.2009.године; 
 Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за проширење и уређење 

гробља у Заклопачи на КП бр. 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, део 1130 и 

1131 КО Заклопача, бр. 011-85/2010-II, од 17.09.2010. године; 
 Закон о сахрањивању и гробљима.   

 

Плански основ: 

 
 Концепт за израду урбанистичког плана за проширење и уређење на КП бр. 

1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, део 1130 и 1131 КО Заклопача, 

(Одлука о приступању изради плана бр. 1312/09, дана 16.06.2009.); 
 Анализа изграђености  на бази снимања на терену и ажурирања катастарских 

подлога од стране Агенције за геодетске услуге “GEOΣSIGMA” из Краљева; 

 
 

  ООББУУХХВВААТТ    ППЛЛААННАА  

 
 Подручје плана: које захвата План детаљне регулације проширења и уређења 

гробља у Заклопачи, припада територији града Краљева и обухвата катастарске парцеле 
КО Заклопача. 

 

Граница плана: обухвата катастарске границе свих набројаних парцела: КП бр. 
1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, део 1130 и 1131 КО Заклопача. 

Површина коју обухвата План детаљне регулације је око  П=2.18.88 ха. 
 

 
  ССТТААТТУУСС  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  

  
Земљиште у граници плана је државна својина. Основни статус земљишта у 

граници плана је: 
 

- Грађевинско земљиште, односно градско грађевинско земљиште, проглашено 
Одлуком о грађевинском земљишту (''Сл. Лист општине Краљево'', бр.9/81; 1/87 

и 16/87); 

- Планиране површине јавне намене у приближној површини око П=2.18.88ха;  
 

      Власништво: 
- државна својина; 

- право коришћења: град Краљево, правна и физичка лица; 

- приватна својина; 
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  ССТТЕЕЧЧЕЕННЕЕ  УУРРББААННИИССТТИИЧЧККЕЕ  ООББААВВЕЕЗЗЕЕ  

 
У границама Плана детаљне регулације за проширење и уређење гробља у 

Заклопачи не постоје стечене урбанистичке обавезе. 
 

 Укупна површина Плана је 2.18.88ха  и налази  се ван грађевинског подручја. 

  
 
 

33..  ППРРААВВИИЛЛАА  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  
 

  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕ  ССТТААЊЊЕЕ  

    
На основу фактичког стања изграђености у граници Плана детаљне регулације 

утврђен је карактер простора, као и индекс изграђености и степен искоришћености 
простора.   

Анализом изграђености, приступа локацији и висинском представом терена, простор 

који је Планом предвиђен за проширење и уређење гробља неплански се шири, гробна 
места се не постављају по правилима предвиђеним за овакву врсту изградње.  

Овим планом би се спречило садашње непланско проширење и уредило постојеће 
гробље.  

 У граници Плана, осим површине постојећег гробља, претежна намена је 
пољопривреда и површине под шумом. 

 

 

Укупна површина подручја плана 
 

П=2.18.88 ха 

Површина постојећег гробља 

 

П=1.02.97 ха 

Површина постојеће шуме 

 

П=0.44.97 ха 

Површина постојећих ливада 
 

П=0.48.00 ха 

 

 

  РРЕЕЖЖИИММ  ККООРРИИШШЋЋЕЕЊЊАА  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  

  
Режим коришћења земљишта, а у складу са утврђеним корисничким статусом, који је 

условљен потребама за рационалним коришћењем простора, садржи планска решења и 

концепт организације који предвиђа: 

- проширење  и уређење постојећег гробља; 
- уклањање објеката чија је намена у супротности са дугорочним планираним                  

концептом, а који се налазе у појасу регулације; 
- нову изградњу на делу простора где је планирано уклањање постојећих, дотрајалих 

објеката, са функционалним обједињавањем у изграђену саобраћајну матрицу са 

грађевинском дозволом; 
- реконструкција и доградња постојећих објеката доброг квалитета; 

- изградња нових саобраћајница, реконструкција и проширење постојећих 
саобраћајница (формираних према потребама), како би се поправила посебна 

саобраћајна матрица. 
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--  изградња нове инфраструктуре и реконструкција постојеће;;  

 
 

  

  ППООДДЕЕЛЛАА  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  ННАА  ППООВВРРШШИИННЕЕ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААММЕЕННЕЕ  ИИ  ООССТТААЛЛОО  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТЕЕ    

 

На подручју описане границе Плана детаљне регулације за прoширeњe и уређење 
гробља у Заклопачи, предвиђена је површина јавне намене. Остало земљишта нема у 

оквиру граница Плана детаљне регулације. Овим Планом предвиђено је да се након 
спроведене процедуре  прогласи површином јавне намене.  

  

33..33..11..  ппоовврршшииннее  јјааввннее  ннааммееннее  ::  

 

Површине јавне намене обухвата приступну саобраћајницу, унутрашње 
саобраћајнице, паркинг простор, земљиште унутар ограде потребно за изградњу 

проширења гробља, заштитни простор-зелени појас, простор предвиђен за изградњу 
капеле са потребним пратећим садржајима (продаја свећa, цвећa, погребне опреме, као и 

јавни санитарни чвор).  

Укупна површина јавног грађевинског земљишта је око П=2.18.88 ха.  
 

ППооссттоојјеећћее  јјааввнноо  ггрраађђееввииннссккоо  ззееммљљиишшттее  
 

На подручју Плана детаљне регулације нема проглашеног јавног грађевинског 
земљишта. 

 

ППллаанниирраанноо  јјааввнноо  ггрраађђееввииннссккоо  ззееммљљиишшттее  
 

Сагледавањем Плана детаљне регулације за проширење и уређење гробља у 
Заклопачи, можемо увидети да у оквиру граница Плана не постоји уређено планирано 

јавно грађевинско земљиште. 

Планирано јавно земљиште представља приступну саобраћајницу, унутрашње 
саобраћајнице, паркинг простор, земљиште унутар ограде потребно за изградњу 

проширења гробља, заштитни простор-зелени појас, простор предвиђен за изградњу 
капеле са потребним пратећим садржајима.  

 

Планиране јавне површине у границама Плана су за следеће намене: 
 

 

Н А М Е Н А: П О В Р Ш И Н А (ХА): 

постојеће гробље 
 

П=1.02.97ха; 

проширени део гробља- простор за 
сахрањивање 

 

П=0.53.06ха; 

површина за капелу објекат - око П=242м2 
плато –   око П=265м2 

заштитно зеленило 

 

П=0.19.82ха; 

саобраћајнице површине 

 

П=0.60.73ха 

паркинг простор П=0.04.64ха 
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Остало грађевинско земљиште 

 
Остало грађевинско земљиште нема у оквиру Плана детаљне регулације гробља у 

Заклопачи. 
 

 

 

33..      ББЛЛООККООВВИИ  ИИ  ЦЦЕЕЛЛИИННЕЕ  ООДДРРЕЕЂЂЕЕННЕЕ  ППЛЛААННООММ 

 
Подручје Плана обухвата изграђене и неизграђене површине груписане у блокове 

у оквиру којих су формиране урбанистичко просторне целине, за које се утврђују правила 
регулације и дефинишу урбанистички параметри.  

Површина плана је подељена на три блока у оквиру којих су целине као основне 

просторне јединице са истим правилима грађења. Блокови су дефинисани природним 
границама, саобраћајницама, границама кат. парцела, према специфичном начину 

коришћења простора.  
 

Блок А представља површину која обухвата постојеће гробље. Ова површина 

обухвата простор површине око П=0.54.99ха.  
 

Блок Б представља површину која обухвата постојеће гробље са 

новопланираним регулисаним стазама. Ова површина обухвата простор површине око 

П=0.50.31ха. 
 

Блок В представља површину за новопланирано гробље са приступним 

саобраћајницама и стазама и површине је око П=1.13.58ха.   
 

Правила грађења садрже све услове који се односе на изградњу објеката, која су 
дефинисана у оквиру блока, односно целине из Плана, према специфичностима и 

потребама блока, односно целине. 

 

     Блок А се  састоји из садржаја постојећег гробља (интерне 

саобраћајнице,приступних стаза, простор за сахрањивање. 
 

Објекат гробља се састоји из постојећег гробља, простора за сахрањивање и 

интерних саобраћајница. 
 

Постојеће гробље са споменицима и породичним гробницама остаје како јесте, 
с тим што је потребно урадити уређење, предвидети зелене површине и шетне стазе. 

Приликом ових интервенција потребно је извршити консултацију са Заводом за заштиту 

споменика културе.   
 

Блок А је површине око П=0.54.99ха. 
   

 

Блок Б се  састоји из садржаја постојећег гробља западно од блока А који је 

такође постојеће гробља али са новим приступним стазама (интерне 

саобраћајнице,приступних стаза, простор за сахрањивање. 
 

Објекат гробља се састоји из постојећег гробља, простора за сахрањивање и 
интерних саобраћајница. 
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Постојеће гробље са споменицима и породичним гробницама остаје како јесте, 
с тим што је потребно урадити уређење, предвидети зелене површине и шетне стазе. 

Приликом ових интервенција потребно је извршити консултацију са Заводом за заштиту 
споменика културе.   

 

Блок Б је површине око П=0.50.31ха. 
 

Блок В се  састоји из гробља,  новопланираног простора за сахрањивање 

(интерне саобраћајнице,приступних стаза, простор за сахрањивање.  

Површина блока је око П=1.13.58ха. Блок В састоји се из 4 (четири) целине-В1, 

В2, В3 и В4. 

 

В1  Простор за сахрањивање је укупне површине око П=0.72.35ха и налази се 

унутар ограде гробља и састоји се из гробних поља која су груписана у оквиру сектора,  

зеленог појаса и стаза. На проширеном делу гробља планирани су сектори са укупно 709 
гробних места. 

Гробна поља се постављају тако да минималан размак између поља буде 0,5м, а 
стазе ширине мин. 1.0м, 2.0 и 3.0м. Систем пешачких стаза и уређења на овом делу дат је 

у оквиру плана као једно од могућих решења. Зеленило чини око 30% простора за 

сахрањивање и треба му посветити посебну пажњу.  
 

-Интерне саобраћајнице ширине 5.0м су пројектоване тако да омогућавају 
квалитетан приступ свим секторима и  простору за сахрањивање. 

 

Целина В1 је површине око П=0.72.35ха.   

 
В2 Заштитно зеленило, представља простор у коме је забрањена било каква 

изградња  и који ће омогућити тампон зону  између планираног проширења гробља и 

околине.  

 Целина В2 је површине око 0.13.74ха.   
 

 В3  Простор за изградњу капеле и површина планирана за продају 

цвећа, свећа и погребне опреме, која се налази у централном делу гробља. 

 Површина капеле која треба да се реконструише и дограђује је око П=242 м², 

приземне спратности и површине око капеле око П=265 м2. 
 Испред капеле је потребно саградити надкривен простор за потребе обављања 

обреда, колико простор то дозвољава. Трем градити на армирано-бетонским или дрвеним 
стубовима на одговарајућим распонима, а у складу са наменом објекта. За кровни 

покривач предвидети цреп.   

Слободне површине у оквиру простора за изградњу капеле предвиђене су да се 
поплочају и оплемене одговарајућим зеленилом и осветљењем. Урбанистички параметри 

(степен искоришћености и коефицијент изграђености) нису рачунати због специфичности 
објекта. 

Простор постојећег гробља са споменицима и породичним гробницама остаје како јесте, с 
тим што је потребно урадити уређење. 

 У оквиру целине је планирана површина са потребним пратећим садржајима 

продаја свећa, цвећa, погребне опреме, као и јавни санитарни чвор. Планирана 
спратност је Пр, тако што ће се прилагодити терену на коме су објекти лоцирани.  

 Целина В3 је површине око П=0.06.01ха.   
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В4 Паркинг простор и регулисана приступна саобраћајница, налази се у 

неограђеном делу гробља и има око 25 паркинг места и саобраћајницу која омогућава 
квалитетан приступ свим паркинг местима. Приступна саобраћајница је ширине 5.00 (пут 

5.0м).  
У оквиру целине је планирана површина са потребним пратећим садржајима 

продаја  

Целина В4 је површине око П=0.21.47ха.   

 
 

 

55..      ССТТААЊЊЕЕ  ММРРЕЕЖЖЕЕ  ИИ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  ЈЈААВВННЕЕ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  

 
  

СС  аа  оо  бб  рр  аа  ћћ  аа  јј  нн  аа      мм  рр  ее  жж  аа  ::    
 

Гробље у Врби, катастарска општина Заклопача, налази се ван територије 

Генералног плана града Краљева, око 12,5 км. 
Поред локације гробља налази се поред локалног сеоског пута који је 

асфалтиран. 
 Приступна саобраћајница са профилом од 5.0 м ( коловоз ширине 5.0 м). 

За потребе израде Плана детаљне регулације за проширења и уређења гробља у 

Заклопачи, Агенција за геодетске услуге “GEOΣSIGMA” из Краљева израдило је 
катастарско-топографски план који је омогућио да се сагледа стварно стање на терену, а 

самим тим да се дође до адекватних решења.  
Планско решење локалног пута, којим се прилази гробљу предвиђено је 

проширење пута регулацијом  саобраћајнице ширине од 5м. 

 Сервисна саобраћајница која је у оквиру ограде гробља је ширине 3.0м и 
омогућава прилаз посетиоцима, а даље би се користила пешачка стаза до прилаза 

гробних места,  што је приказано на графичком прилогу бр.7. Планом саобраћаја решена 
је регулација новопланираних интерних саобраћајница унутар локације, за саобраћање 

погребних  возила и осталих возила комуналних делатности ради одржавања гробља и 
спровођења обичајних и верских спровода. 

Комплетно гробље је просечено колско-пешачким стазама, као комуникацијама 

између гробних места. Ширина ових колско-пешачких стаза је 1.0, 2.0 и  3.0 м.      
План саобраћаја разрешио је у потпуности саобраћајно уређење, са тачно 

дефинисаним профилима како постојећих саобраћајница, како би се добила квалитетна 
амбијентална целина са правилно регулисаним и сређеним саобраћајницама, како уз саму 

локацију, тако и унутар ње.   

  

  

  

ПП  аа  рр  кк  ии  рр  аа  њњ  ее  ::    

 
На простору за који се ради план предвиђен је јавни паркинг са 25 паркинг места, 

не рачунајући паркирање дуж саобраћајнице на прилазу гробљу, која по потреби може 

примити већи број возила.  
 

ПП  уу  тт  нн  ии        оо  бб  јј  ее  кк  тт  ии  ::  
 

На овом простору, осим саобраћајнице према гробљу,  нема других постојећих 

нити планираних путних објеката.  
На овом простору нема других инфраструктурних саобраћајних објеката.  
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ВВооддооввооддннаа    ии  ккааннааллииззааццииооннаа  ммрреежжаа::  

 
          На простору постојећег гробља, у непосредној близини капеле,  постоји  чесма 

изграђена каптажом изворишта. 
 

         Ово подручје Врбе нема фекалну канализацију, тако да ће одвођење отпадних вода 

бити решено изградњом септичких јама према прописима за одређене врсте објеката, са 
тачно одређеним капацитетом и циклусом пражњења. Један од такође битних услова је и 

да септичка јама буде лоцирана уз приступни пут, ради лакшег приступа комуналног 
возила ради њеног пражњења. 

 

  

ЕЕ  лл  ее  кк  тт  рр  оо  ее  нн  ее  рр  гг  ее  тт  ии  кк  аа  ::  

  
            Мрежа ниског напона је у највећем проценту изграђена као надземна. 

На захтев поднет Електродистибуцији Краљево, ради достављања података о 
постојећим и планираним капацитетима, достављена нам је сагласност о изради Плана, 

где се напомиње да нема постојећих, а ни планираних електроенергетских водова. 

  

ТТТТ    ии  нн  сс  тт  аа  лл  аа  цц  ии  јј  ее  ::  

 
На подручју које је предмет узраде Предлога Плана детаљне регулације за 

проширење и уређење гробља у Заклопачи, нема постојећих телекомуникационих 
инсталација и у наредном периоду развој телекомуникација биће остварен на два 

начина: 

 У наредних неколико година коришћењем бежичних технологија  (CDMA и 

WMAX) које нема  просторну компоненту на посматраном простору; 
 Перспективно ће бити грађена кабловска мрежа са бакарним  или оптичким 

кабловима. 

 
Планирана телекомуникациона инфраструктура према техничким условима датим од 

Предузећа за телекомуникацију а.д. ''Телеком Србија''- Извршна јединица Краљево. 

 
 

Гасификација  
 

За потребе града Краљева је урађена студија гасификације индустрије и широке 
потрошње, којом је обухваћено насеље Врба. 

  

 

 

55..    ППООТТРРЕЕББАА  ООББННООВВЕЕ  ИИ  РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЈЈЕЕ  ЕЕВВИИДДЕЕННТТИИРРААННИИХХ  ИИЛЛИИ  

ЗЗААШШТТИИЋЋЕЕННИИХХ  ССППООММЕЕННИИККАА  ККУУЛЛТТУУТТЕЕ  ИИЛЛИИ  ААММББИИЈЈЕЕННТТААЛЛННИИХХ  

ЦЦЕЕЛЛИИННАА  
 

У оквиру граница ППррееддллооггаа  ППллааннаа  детаљне регулације за проширење и 

уређење гробља у Заклопачи нема утврђених, проглашених, евидентираних, као ни 
културних добара која уживају претходну заштиту Закона о културним добрима.  
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6. ПОТРЕБНИ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И  ДРУГИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ 

КОНЦЕПТА ПЛАНА, А ОД УТИЦАЈА НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
          

  

  

УУ  ппррииллооггуу  ссуу  ддооссттааввљљееннии  ууссллооввии  ннааддллеежжнниихх  ооррггааннииззаацциијјаа  ии  ппррееддууззеећћаа::  

  

--  ««ТТееллееккоомм  ССррббиијјаа»»,,  0011--55339988--11  оодд  1100..1122..22000088..  

ггооддииннее  

--    ««ЕЕллееккттррооссррббиијјаа»»,,  ККррааљљееввоо,,  0011--55669911--11  оодд  

2244..1122..22000088..  ггооддииннее;;  

--  ММииннииссттааррссттввоо  ззддррааввљљаа--ООддеељљеењњее  ззаа  ссааннииттааррннии  ннааддззоорр,,  

РРаашшккии  ооккрруугг,,  ККррааљљееввоо,,  0011--55770066--11  оодд  2244..1122..22000088..  

ггооддииннее;;  

--  ЗЗааввоодд  ззаа  ззаашшттииттуу  ссппооммееннииккаа  ккууллттууррее,,  0011--55775555--11  оодд  

2266..1122..22000088..ггооддииннее..  

  

  
 

 С А С Т А В И Л А 
 

 

 

Марина Симеуновић-Радовић, дипл.инж.арх. 
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ББ..            

ГГ  РР  АА  ФФ  ИИ  ЧЧ  КК  ИИ            ДД  ЕЕ  ОО  
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ЦЦ..          

ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА    

ППЛЛААННАА    ДДЕЕТТААЉЉННЕЕ    РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  
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