
Општина Ириг- Општинска управа, Служба за имовинско-правне послове и 

урбанизам, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон 9/ 2020 и 52/2021), чл. 

55-68  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32 

/2019),  

                                                            оглашава 

 

                                                       ЈАВНИ УВИД  

 
     У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ВРДНИК 

 

 

 
Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља 

Врдник одржаће се од 29.6.2022.  до 13.7.2022. године, у трајању од 15 дана. 
 
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Врдник, са 
комплетом графичких прилога, биће изложен у згради Општине Ириг, 
Војводе Путника 1, Ириг - у централном холу зграде, сваког радног дана од 
10-14 часова. 
 
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Врдник, биће 

доступан на увид заинтересованој јавности и у дигиталном облику на 

званичној интернет адреси  Општине Ириг www.irig.rs. 

 

Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља 

Врдник , физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном 

облику, (путем писарнице Општинске управе Ириг или препорученом 

пошиљком), Служби за имовинско-правне послове Општинске управе Ириг, 

Војводе Путника бр. 1, 22406 Ириг, у току трајања јавног увида, до 

13.7.2022.године. 

 

Јавна презентација Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације 

насеља Врдник, биће одржана у понедељак, 4.7.2022. године у 12,00 часова, у 

згради Општине Ириг (сала за састанке у поткровљу) у Иригу, улица Војводе 

Путника бр. 1. 
 

http://www.irig.rs/


Јавна седница Комисије за планове Општине Ириг, биће одржана по 

завршетку Јавног увида 14.7.2022. године са почетком у 13. часова у згради 

Општине Ириг (свечана сала) у Иригу, улица Војводе Путника бр. 1. 
   
 

У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о 

извршеном Јавном увиду надлежни орган, односно Комисија, ће сачинити 

Извештај о обављеном Јавном увиду и доставити га Носиоцу израде Плана – 

Општини Ириг. 

 

 

                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                          ср Оливер Огњеновић 
 
 
 


