Република Србија
ОПШТИНСKА УПРАВА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ
На основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)
и чл. 36-43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15)

ОГЛАШАВА

РАНИ

ЈАВНИ

УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

"ПРИВРЕДНО-РАДНА ЗОНА ГУБЕРАШ"
СМЕДЕРЕВСКA

ПАЛАНKA

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Привредно-радна
зона Губераш", Смедеревска Паланка је објављена у "Међуопштинском службеном
листу општина Велика Плана и Смедервска Паланка" бр. 33/2018.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 20.08. до 03.09. 2018.
године. Сва ближа обавештења заинтересована лица могу добити у току трајања
јавног увида у просторијама Општинске управе општине Смед. Паланка у Смед.
Паланци, ул. Вука Караџића бр. 25 (соба бр. 215) и просторијама ЈП "Паланка" у
Смедеревској Паланци, ул. I српског устанка број 28-30, сваког радног дана од 10,00
до 13,00 часова.
Пратећи графички прилози биће изложени у холу испред Велике и Мале сале
Скупштине општине Смедеревска Паланка у Смедеревској Паланци, ул. Вука Караџића
бр. 25, а материјал за рани јавни увид у целини, биће изложен на званичнoј интернет
презентацији Општине Смедеревска Паланка (www.smederevskapalanka.rs).
Предмет раног јавног увида је упознавање заинтересованих лица са општим
циљевима и сврхом израде планског документа, могућим решењима за развој
просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да
утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење
у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и
сугестије на изложени материјал, искључиво у писаној форми преко писарнице, или
поштом Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и
урбанистичке послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, ул. Вука
Караџића бр. 25, у току трајања раног јавног увида, закључно са 03.09. 2018. године.

