
ОПШТИНА СВРЉИГ 

 

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС" 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) 

 

ОГЛ АШАВА 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

 

Поводом Треће измене и допуне 

Плана генералне регулације Сврљига 

 

 Одлука о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Сврљига 

објављена је у "Службеном листу града Ниша" број 39 дана 06.маја 2022.године. 

 Треће измене и допуне односе се на прелиминарно подручје у К.О. Сврљиг и то 

катастарске парцеле К.п. бр. 928 и 2158 као и катастарске парцеле у К.О. Ђуринаци  то    

К.п. бр.69/1, 69/2, 69/3, 70, 71, 72, 73, 75 и 145/2, укупне површине око 4,0 hа. 

 Подручје измена и допуна се налази у оквиру граница Плана генералне регулације 

Сврљига. Подручје Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Сврљига дато је 

на графичком приказу у прилогу уз Одлуку о изради и чини њен саставни део. Плански 

основ за израду Измерна и допуна Плана представљају решења и смернице Просторном 

плану Општине Сврљиг 2024. Решења у погледу концепције, претежне намене, уређења, 

коришћења и заштите простора, базирају се на решењима датим Планом генералне 

регулације и усаглашавају са структуромк ширег блока, на основу којих ће се , на што 

рационалнији начин, плански уредити предметни обухват.  

 Коначан обухват Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Сврљига 

биће дефинисан утврђивањем Нацрта Трећих измена и допуна Плана генералне регулације 

Сврљига. 

 Рани Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од дана оглашавања односно од 

08.09.2022.године до 22.09.2022.године и овим се оглашава у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници ЈЛС - општине Сврљиг и на 

огласној табли доносиоца плана ОУ Сврљиг. 

 Позивају се органи, организације и јавна предузећа која су овлашћена да утврђују 

услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу 

услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. Такође се 

позивају заинтересовани инвеститори, и остали привредни субјекти да дају мишљење, 

предлоге и сугестије у складу са својим потребама. 

 Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми 

Општини Сврљиг - Одељењу за урбанизам,стамбено-комуналне делатности и 

грађевинарство, ул.Радетова бр.31, 18360 Сврљиг или на мејл адресу urbanizam@svrljig.rs 

у току трајања  раног јавног увида, закључно са 22.09.2022.године. 

 

 Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде 

измена и допуна предметног плана могу утицати на планска решења. 

 Израду плана финансира Општина Сврљиг. 
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