О П Ш Т И Н С К А
У П Р А В А
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гл.РС“Бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука
УС) и члана 60. до 73.Правилника о садржини, начину и поступку израде планских
докумената („Сл.гласник РС“, бр.31/2010 и 69/2010),
ОГЛАШАВА
ЈА В Н И У В И Д
У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
РУДНИК
Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Рудник (у даљем тексту:
Нацрт Плана генералне регулације), обухвата целу катастарску општину Рудник,
површине 2339ха.
1. Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације, одржаће се у трајању од 30
дана, од 04. маја до 03.јуна 2015.године.
Нацрт Плана генералне регулације са комплетом рефералних карата, биће изложен
на јавни увид у згради општине Горњи Милановац, у улици Тихомира Матијевића бр.4,
у просторијама Одељења за комунално-стамбене послове и урбанизам (трећи спрат),
сваког радног дана у времену од 1000 до 1500 часова.
Нацрт плана биће доступан на увид заинтересованој јавности:
• у аналогном и дигиталном облику, у просторијама Одељења за комунално-стамбене
послове и урбанизам,
• у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Горњи Милановац (http://
www.gornjimilanovac.rs).
Примедбе на Нацрт Плана генералне регулације, физичка и правна лица могу
доставити, у писаној форми, на писарницу Општинске управе општине Горњи
Милановац, ул. Таковска 2, лично или поштом, у току трајања јавног увида.
Јавна седница Комисије за планове општине Горњи Милановац одржаће се
12.јуна 2015. године у Горњем Милановцу у великој сали Скупштине општине, ул.
Таковска бр. 2, са почетком у 12 часова.
Седници Комисије могу присуствовати физичка лица и представници правних лица
(са овлашћењем), који су поднели писане примедбе, у току трајања јавног увида.
2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о
извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове, ће
сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га носиоцу израде
Плана и подносиоцима примедби.

