
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Служба за заштиту животне средине и урбанизам 

 

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09- испр., 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС и 98/13- УС), чл. 60-73. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде и доношења планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 

 

Оглашава 

 

ЈАВНИ УВИД 

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О.  ВРДНИК 

 

1. ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О. 

ВРДНИК ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД  17. НОВЕМБРА  ДО  16. 

ДЕЦЕМБРА 2014.ГОДИНЕ. 

 

Нацрт Плана детаљне регулације ''Стаза здравља'' у К.О. Врдник (у даљем тексту: План), биће 

изложен на јавни увид сваког радног дана од 9
00

 до 14
00

 часова у згради Општине Ириг, ул. 

Војводе Путника бр.1, Ириг и у згради ''Касине'' у Врднику, ул. Милице Стојадиновић бр. 18. 

 

Нацрт Плана са комплетом рефералних карата биће доступан на јавни увид заинтересованој 

јавности: 

 

- у центалном холу зграде Општинске управе општине Ириг- Служби за заштиту животне 

средине и урбанизам и у згради ''Касине'' у Врднику, у аналогном и дигиталном облику, 

 

- на званичној интернет адреси Општине Ириг (www.irig.rs), у дигиталном облику. 

 

Јавна презентација Плана биће одржана у уторак, 02. децембра 2014.године, у Врднику, у згради 

''Касине'', ул. Милице Стојадиновић бр. 18, са почетком у 13 
00

 часова. 

  

Примедбе на Нацрт Плана физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаној форми, на 

писарници Општинског услужног центра општинске управе Ириг, закључно са 16.12.2014.године, 

до 15
00

 часова. 

 

2. Јавна седница Комисије за планове (у даљем тексту: Комисија) одржаће се у понедељак, 

22.12.2014.године, у згради Општинске управе општине Ириг- мала сала, ул. Војводе Путника бр. 1, 

Ириг, са почетком у 13
00

 часова. 

 

Заседање комисије обавиће се уз учешће обрађивача Плана Ј.П. ''Завод за урбанизам Војводине'' из 

Новог Сада и представника надлежног органа Општинске управе Ириг. 

 

Јавној седници комисије могу да присуствују физичка и правна лица која су у току трајања јавног 

увида поднела примедбе на План у писаном облику и своје примедбе усмено образложити 

Комисији, након чега о свакој поднетој примедби обрађивач планског документа износи свој став. 

 

3. У складу са одрдбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду, 

надлежни орган, односно Комисија за планове ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и 

доставити га носиоцу израде Плана. 


