ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА УРБ АНИЗАМ
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. и
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)
и чланом 54.-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (''Службени гласник РС'', бр. 64/15)
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ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕ ГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА (у даљем тексту: Нацрт
урбанистичког плана) обухвата подручје седишта општине, односно насељено место Врњачка Бања, као
и насељена места, односно њихове делове: Врњци, Руђинци, Липова и Ново Село.
1. ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА ОДРЖАВА СЕ
У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД 12. фебруара 2016.год. ДО 13. марта 2016.год.
У складу са чл. 54.-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања, нацрт урбанистичког плана биће изложени на јавни увид сваког радног
дана у згради Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у канцеларији 52 од 9,00 до 14,00 часова.
Повремено присуство представника обрађивача урбанистичког плана биће обезбеђено по потреби.
Нацрт урбанистичког плана биће доступан на увид заинтересованој јавности:
 у аналогном и дигиталном облику у згради Општине Врњачка Бања, у канцеларији бр. 52
надлежној за послове планирања и урбанизма
 у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Врњачка Бања
(www.vrnjackabanja.gov.rs)
Примедбе на Нацрт урбанистичког плана физичка и правна лица могу доставити у писаној форми
Општинској управи општине Врњачка Бања, у току трајања јавног увида, закључно са
14.03.2016. године.
Јавна презентација Нацрта урбанистичког плана биће одржана у великој сали Скупштине општине
Врњачка Бања (просторији бр. 34) у згради Општине Врњачка Бања 26. фебруара 2016. год у 13
часова.
2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ на којој ће бити разматране достављене
примедбе током јавног увида, одржаће се у великој сали Скупштине општине Врњачка Бања
(просторији бр. 34) у згради Општине Врњачка Бања 18. марта 2016. год са почетком у 13,00 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 планског документа јавно износи свој став.

