
 
На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 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, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19-др. Закон), Oдлуке Скупштине 
општине Ириг од 29.3.2019. године, број 01-352-12/2019,  Oпштина Ириг- Општинска управа, 
Служба за имовинско-правне послове и урбанизам оглашава 
 

 Р А Н И    Ј А В Н И    У В И Д 
 

п о в о д о м    и з р а д е 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА ВРДНИК 

 
Рани јавни увид у елаборат и концептуални оквир Плана детаљне регулације центра насеља 
Врдник одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду , у периоду од 23. јануара до 6.фебруара 
2020.године, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, у просторијама у приземљу зграде 
Општине Ириг (канцеларија Службе за имовинско-правне послове и урбанизам), Војводе Путника 
бр. 1, Ириг.  
Елаборат о изради Плана детаљне регулације центра насеља Врдник, изложен је на званичној 
интеренет страници Општине Ириг http://irig.rs/. 
 
Служба за имовинско правне послове и урбанизам Општинске управе општине Ириг организује 
рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, 
могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и 
ефектима планирања. 
 
Заинтересована правна и физичка лица, у току трајања раног јавног увида, могу доставити своје 
примедбе и сугестије у писаној форми, Служби за имовинско правне послове и урбанизам 
Општинске управе општине Ириг, Војводе Путника бр. 1, Ириг, најкасније до 6.2.2020.године. 
 
У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског 
документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. 
Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по 
захтеву носиоца израде планаског документа доставе услове и све расположиве податке у току 
трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева. 
 
 
 

 


