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НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

На основу члана 45а  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14),  чланова 60-73 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10,69/10 и 16/11) и одлуке Комисије за 
планове Нови Кнежевац , Општинска управа Нови Кнежевац 

о  г  л  а  ш  а  в  а 

Р  А  Н  И    Ј  А  В  Н  И   У  В  И  Д 

 ИЗРАДЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАГИСТРАЛНОГ КАНАЛА К-1 И ЦРПНЕ 
СТАНИЦЕ „КРСТУР“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ  КНЕЖЕВАЦ 

1. Рани јавни увид Израде Плана детаљне регулације Магистралног канала К-1 и 
црпне станице „Крстур“ на територији општине  Нови Кнежевац(у даљем тексту:План) 
биће спроведен у периоду од  од 06. октобра 2016.године до 21. октобра 2016. године. 

Рани јавни увид организује се са циљем да се заинтересована јавност-физичка и 
правна лица упознају са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим 
решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и др. 

2. Основни циљеви израде Плана су: 

- стварање просторно-планских услова за утврђивање трасе и изградњу 
магистралног канала К1 од црпне станице на реци Тиси на око 155+100 км речног тока 
Тисе до границе општина Нови Кнежевац и Чоке; 

-изградња црпне станице „Крстур“ на левој обали Тисе капацитета око 6 м3/s и 
других пратећих објеката; 

-стварање оптималних услова за снабдевање водом у сврху наводњавања више 
хиљада хектара пољопривредног земљишта; 

-одређивање и формирање приступних саобраћајница и др. 

3. Правна и физичка лица могу доставити предлоге,примедбе, сугестије,мишљења и 
др. у писаној форми Општинској управи Нови Кнежевац-Одсек за урбанизам, 
планирање и развој, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, у току трајања раног 
јавног увида закључно са 12.10. 2015. године, и истовремено се информисати и о свим 
другим питањима која се односе на израду Плана. 

4. Комисија за планове Нови Кнежевац  ће заједно са обрађивачем Плана, извршити 
оцену свих  приспелих примедби и сугестија.  

5. Овај оглас биће објављен у дневним листовима „Дневник“ и „Мађарсо“, као и на сајту 
Општине Нови Кнежевац на посебном линку, као и  све информације, утисци, предлози 
и све друго што се буде односило на поступак израде Плана. 

 

                                                            Општинска управа  Нови Кнежевац 

                                                Комисија за планове општине Нови Кнежевац 


