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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  36 Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената

просторног  и урбанистичког  планирања  („Службени  гласник  РС”, бр. 64/15) 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 ДЕЛА ПРИСТУПНОГ ПУТА ОД

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАБЕ ДО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ

1.  Рани  јавни  увид Израде  Плана  детаљне  регулације  дела  приступног  пута  од

насељеног места Рабе до државне границе  (у даљем тексту:План) биће спроведен у

периоду  од   од  9.06. 2017.године  до   26.06. 2017. године.  у  згради  Општине  Нови

Кнежевац,  просторија  број  11,  радним  данима  од  8,00  часова  до  14,00  часова.

Информације  о  предложеном  Плану  ,  заинтересована  правна  и  физичка  лица  могу

добити од овлашћеног службеног лица у Одељењу за буџет, финансије и привредне

делатности , односно представника Комисије за планове. 

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 и др.

2. 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 26.06. 2017. године, и истовремено се информисати и о свим

другим питањима која се односе на израду Плана.

3. Комисија за планове Нови Кнежевац  ће заједно са обрађивачем Плана, извршити 

оцену свих  приспелих примедби и сугестија. 

4. На сајту Општине Нови Кнежевац на посебном линку, биће објављиван овај оглас,

као  и  све  информације,  утисци,  предлози  и  све  што  се  буде  односило  на  поступак

израде Плана.

                                                            Општинска управа  Нови Кнежевац

                                                Комисија за планове општине Нови Кнежевац


