
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИРИГ  

Служба за имовинско-правне послове и урбанизам 

 

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласних РС", 

број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и са чланом 54-67. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 64/2015), 

 

 

О  Г Л  А Ш  А В  А  

  

Ј  А В  Н  И    У  В  И Д   

 

НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАЗА 

ЗДРАВЉА“ У К.О. ВРДНИК 

 

 

 

Јавни увид нацрта Измена и допуна плана детаљне регулације „Стаза 

здравља“ у К.О. Врдник (у даљем тексту ПДР-а) одржаће се у трајању од 30 дана, од 

26.10.2017. до 24.11.2017.године. 

 

Нацрт ПДР-а (текстуални и графички део) биће изложен на Јавни увид у 

Општини Ириг, у згради Општине- у холу зграде, Ириг, улица Војводе Путника бр. 1. 

Нацрт ПДР-а биће доступан на увид заинтересованој јавности: 

 у аналогном и дигиталном облику у просторијама Службе за имовинско-

правне послове и урбанизам општинске управе Ириг, Ириг, улица Војводе 

Путника бр. 1. 

 у дигиталном облику на званичном сајту Општине Ириг, www.irig.rs  

 

Јавна презентација нацрта ПДР-а биће одржана у Врднику у згради „Касина“, 

улица Милице Стојадиновић бр. 18, дана 15.11.2017.године у 12
00

 часова. 

 

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у 

писаном облику Служби за имовинско-правне послове и урбанизам, Ириг, ул. Војводе 

Путника бр. 1, у току трајања јавног увида, закључно са 24.11.2017.године. 

 

Јавна седница Комисије за планове Општине Ириг одржаће се дана 

05.12.2017.године у Иригу, у згради Општине Ириг, улица Војводе Путника бр. 1. 

 

Раду Комисије за планове на јавној седници могу присуствовати физичка лица и 

представници правних лица који су поднели примедбе у писаној форми у току трајања 

јавног увида. 

 

 

     ШЕФ СЛУЖБЕ,  
Радојица Јекнић, с.р. 

http://www.irig.rs/

