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ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање података и услова из области Ваше надлежности за потребе 
израде Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја на животну 
средину за гробље у Голубцу

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13 -  УС, 50/13 -  УС, 98/13 -  УС, 132/14 и 
145/14), којим је прописано: “Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у  фази израде 
или измене планских докумената, дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у  року од 30 
дана, доставе све тражене податке, без накнаде” и чланова 44, 45 и 46. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 
број 64/2015), подносимо захтев за издавање података и услова из области Ваше надлежности за 
потребе израде Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја на животну средину за 
гробље у Голубцу

Циљ израде и доношење Плана детаљне регулације је стварање законског и планског основа за 
просторно уређење предметног подручја.

Прелиминарна граница планског подручја, обухвата подручје површине око 3,65 ћа у оквиру 
катастарске општине КО Голубац. Коначна граница планског подручја биће дефинисана приликом 
припреме и стручне контроле нацрта плана. Границом плана обухваћено је постојеће гробље у 
Голубцу као и простор предвиђен за проширење. Подручје предметног плана се налази у оквиру 
грађевинског подручја Плана генералне регулације градског насеља Голубац (“Службени гласник 
општине Голубац“, број 5/2013).

План детаљне регулације се израђује на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 
гробљеу Голубцу, број 30-6 (“Службени гласник општине Голубац", број 12/2015).

У Општинској управи Голубац, лице за контакт је Снежана Орешчанин Јовановић тел: 012/678 114 
а обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће «АРХИПЛАН» Д.0.0. из Аранђеловца (особе 
за контакт: дипл.инж.арх. Драгана Бига и дипл.инж.арх.Јелена Милићевић, тел: 034/70 30 10).

ПРИЛОЗИ:
одлука о изради плана детаљне регулације 

^  Извод из Плана генералне регулације градског насеља Голубац (1х) 
катастарски план са границом обухвата плана (1х)

С поштовањем.
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