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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 

Србије, у складу са одредбама члана 50-51 Закона о планирању и изградњи 

(„Службени 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, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20 - у 

даљем тексту: Закон), члана 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, 

број 32/19) и члана 19 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), спроводи процедуру јавног увида у 

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 

железничке пруге Београд – Ниш (у даљем тексту Нацрт Просторног плана). 

 Јавни увид у Нацрт Просторног плана одржаће се од 9. марта до 7. априла 

2020. године у трајању од 30 дана у згради општине Свилајнац, у просторији 

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 1000 до 1400 часова, и исти ће бити 

објављен на званичној интернет страници општине Свилајнац. 

 Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Просторног плана у 

писаној форми, закључно са 7. априлом 2020.године, Одељењу за урбанизам, 

изградњу, комуналне и имовинско – правне послове Општинске управе општине 

Свилајнац, Улица Светог Саве број 102, 35210 Свилајнац. 

 Јавна презентација планског документа биће одржана у петак 20. марта 

2020. године у просторији Скупштине града Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, у 

Јагодини, са почетком у 11 часова. 

 Јавна седница Комисије за јавни увид биће одржана по завршетку јавног 

увида, у четвртак 16. априла 2020. године, са почетком у 11 часова, у просторији 

Скупштине града Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, у Јагодини, са почетком у 11 

часова. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног 

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. 

 Овлашћено лице од стране Одељења за урбанизам, изградњу, комуналне и 

имовинско – правне послове Општинске управе општине Свилајнац, за давање 

обавештења о Нацрту Просторног плана је: Елизабета Филиповић. 

 

                                                                                             РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Радан Зиндовић, дипл. Правник 

                                                                                                     с.р 


