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С В И Л А Ј Н А Ц 

 

 На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), а у складу са 

чланом 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/2019), 

Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове 

Општинске управе општине Свилајнац оглашава 

 

ЈАВНИ УВИД 
  

У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА 

ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ПРИВРЕЂИВАЊА ВЕЛИКО 

ПОЉЕ У СВИЛАЈНЦУ 

 

 Јавни увид у Друге измене и допуне Плана генералне регулације са 

елементима детаљне регулације за зону привређивања Велико поље у Свилајнцу (у 

даљем тексту: Нацрт плана), одржаће се у трајању од 15 дана и то у периоду од 30. 

октобра 2021. године до 15. новембра 2021.године, у просторијама Одељења за 

урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско – правне послове Општинске управе 

општине Свилајнац, у канцеларији број 33 (међуспрат), Улица Светог Саве број 102, 

сваког радног дана од 10 до 14 часова. У дигиталном облику Нацрт плана се излаже 

на званичној интернет страници Општине Свилајнац. 

 Заинтересована правна и физичка лица, у току трајања јавног увида, могу 

доставити своје примедбе на Нацрт плана у писаној форми Одељењу за урбанизам, 

изградњу, комуналне и имовинско – правне послове Општинске управе општине 

Свилајнац, закључно са 15. новембром 2021. године. 

Јавна презентација Нацрта плана биће одржана 9. новембра 2021. године са 

почетком у 12 сати, у великој сали општине Свилајнац, улица Светог Саве број 102. 

Јавна седница Комисије за планове општине Свилајнац, на којој ће се 

разматрати достављене примедбе, биће одржана 18. новембра 2021. године са 

почетком у 12 сати, у великој сали општине Свилајнац, улица Светог Саве број 102. 

Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јaвног увида 

поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници  и усмено 

образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој 

став о свакој поднетој примедби. 


