
Општинска управа општине Кладово, Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове
управног надзора, на основу чл. 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“,  бр.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 и 145/14) , чл. 56. ст. 3. и чл. 57. ст. 1. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Сл.гласник  РС“,  бр.64/15)  и  Извештаја  Комисије  за  планове  Општине  Кладово  о
обављеном јавном увиду у нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Кладова,
бр. 350-67/2018 од 27.09.2018. године

ОГЛАШАВА ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА
ЗА ДЕО НАЦРТА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА

Јавни увид за део нацрта планског документа трајаће 15 дана, почев од 19.10.2018. год.
до закључно са  02.11.2018. год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног
дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе општине Кладово, у Кладову у
ул.  Краља Александра  бр.  35  (канцеларија  бр.  20),  као  и  на  интернет  страни  -  сајту
Општине Кладово (www.kladovo.org.rs).

Понављање јавног увида за део нацрта планског документа врши се за трасу приступне
улице,  планиране  преко  делова  кп.бр.  5195/1,  5197/1,  5199/1,  5201/1,  5203/1,  5205/1,
5207/1 и 5209/1 КО Кладово. 

Заинтересованим правним и физичким лицима која ће вршити увид у изложени материјал
за  јавни  увид,  Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство  и  послове  управног  надзора,
пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и
евентуалним давањем примедби и сугестија.  Овлашћенa лицa за давање обавештења
односно  пружање  потребних  информација  и  стручне  помоћи  су  Милојка  Радојковић,
грађевински инжењер и Димитрије Циклушевић, магистар просторног планирања.

Примедбе и сугестије на изложени материјал,  могу се доставити током трајања јавног
увида за део нацрта планског документа у писаном облику, Општинској управи општине
Кладово,  Одељењу за урбанизам,  грађевинарство и  послове управног  надзора,  19320
Кладово, ул. Краља Александра бр. 35, лично на писарници или поштом, закључно са
02.11.2018.год.

По завршеном јавном увиду,  одржаће се јавна седница Комисије за планове Општине
Кладово 09.11.2018. године (петак) у 13.00 сати у сали за састанке на првом спрату зграде
Општинске управе општине Кладово.  Јавној седници могу присуствовати сва правна и
физичка лица која  су у  писаном облику поднела примедбе и сугестије  у  току трајања
јавног увида, које могу образложити пред Комисијом за планове .

http://www.kladovo.org.rs/

