
ОПШТИНА  ЖИТИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за привреду, урбанизам, 

путну привреду, комунално-стамбене послове 

и заштиту животне средине 

 

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 

72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 

145/2014),  и чланова 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања  (''Службени гласник РС'', број 

64/2015)   

оглашава 

ИЗМЕНУ ОГЛАСА  

О ЈАВНОМ  УВИДУ У НАЦРТ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ 6 У ЖИТИШТУ 

 

ОБАВЕШТАВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ ДА СЕ РАНИЈЕ 

ОБЈАВЉЕН ТЕРМИН ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ЗА 14. април 2017.ГОДИНЕ МЕЊА 

НА 21. април 2017.године 

  

Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе 

током јавног увида, одржаће се 21. априла 2017.године у згради  Општине Житиште, 

Цара Душана 15, Житиште са почетком у 13,30 часова. 

Јавној седници ће присуствовати одговорни урбаниста, представници обрађивача и 

надлежног органа,  као и физичка лица и представници правних лица који су поднели 

примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који могу усмено да 

образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач урбанистичког 

плана јавно износи свој став. 

Нацрт ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ 6 У ЖИТИШТУ ( у даљем 

тексту Нацрт урбанистичког плана ) и Одлука о неприступању израде стратешке 

процене утицаја Плана детаљне регулације за радну зону - локалитет 6 КО Житиште  

на животну средину( „Службени лист општине Житиште“ број 18/2015) обухвата 

катастарску парцелу број 1783 у целости, укупне површине 15,03 ha. 

1.Јавни  Увид у Нацрт урбанистичког плана одржава се у трајању од 30 дана, од 10. 

марта 2017.године до 10. априла 2017.године. 

У складу са члановима 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања, нацрт урбанистичког плана је 

изложен на јавни увид сваког радног дана у холу зграде  Општине Житиште, Цара 

Душана 15, Житиште  и у канцеларији број 53 од 11,00 до 14,00 часова. 

Јавна презентација нацрта планског документа организује  се  31.марта 2017.године у 

згради Општине  Житиште. 

Нацрт урбанистичког плана  доступан је  на увид заинтересованој јавности:  

- у аналогном облику у холу зграде Општине Житиште. 

- у дигиталном облику на званичној веб презентацији Општине Житиште  

http://www.zitiste.org.rs   

Примедбе на Нацрт урбанистичког плана физичка и правна лица могу доставити у 

писаној облику надлежном органу односно Одељењу за привреду, урбанизам, путну 

привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе 

Житиште, путем писарнице Општинске управе  најкасније до 10. априла 2017.године.  

 

http://www.zitiste.org.rs/

