
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 

бр. 72/09, 81/09, 64-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС), чл. 60-63, Правилника о 

садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“ бр. 

31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10),  

 

О Г Л А Ш А В А 

Ј А В Н И  У В И Д 

 

I У Нацрт плана генералне регулације Куршумлија и извештај о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

II У Нацрт плана генералне регулације Куршумлијске бање 

 

 Јавни увид у оба плана одржаће се у трајању од 30 дана, од 15. 

новембра до 15. децембра 2013.године.  

 У складу са чланом 60-73 Правилника о садржини, начину и поступку 

израде планских докумената и чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину, Нацрт плана генералне регулације Куршумлија и извештај 

о стратешкој процени утицаја, као и Нацрт плана генералне регулације 

Куршумлијска бања, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 10 до 

14 часова, у згради СО Куршумлија, на 3. спрату, на огласној табли у ходнику и 

канцеларији бр. 25.  

 Заинтересована правна и физичка лица у току трајања јавног увида могу 

разгледати изложена документа и могу своје примедбе и сугестије достављати 

у писменој форми са назнаком „за Комисију за планове општине Куршумлија“ 

закључно са 15.12.2013.године.  

 Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације Куршумлијске 

бање биће одржана у Куршумлијској бањи, дана 27. новембра 2013.године, у 

просторији Месне канцеларије у времену од 10 до 13 часова.  

 Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације Куршумлија и 

извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину одржаће се 27. 

новембра 2013.године, у Куршумлији, у скупштинској сали, у времену од 13:30 

до 16 часова. 

 За све информације и ближа објашњења можете се обратити референту 

за урбанизам Миодрагу Радовановићу, у канцеларији бр. 25, лично или путем 

телефона 027/381-420, локал 124, у времену од 10 до 14 часова.  

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драган Видић, дипл. правник 


