
 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 55. и 58. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 32/2019), у складу са 
закључком Kомисије за планове Скупштине општине Алибунар која је, на седници одржаној 17.06.2022. године, утврдила 
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ВЕТРОПАРК ''БАНАТ'' У ОПШТИНИ АЛИБУНАР од фебруара 2022. 
године, Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и 
имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење) 

О Г Л А Ш А В А 

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД 

Излаже се на јавни увид 

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ВЕТРОПАРК ''БАНАТ '' У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

од децембра 2021. године,  

обрађивача ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД број Е 2724 

(у даљем тексту: Нацрт Плана) 

Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском периоду 

од    19.09.2022. године до   19.10.2022. године 

Јавни увид у Нацрт Плана ће бити обављен у просторијама Општине Алибунар – Општинске управе - 
Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на адреси Трг 
Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 
до 13.00 часова , све информације и давања обавештења у вези са Огласом и јавним увидом  се могу 
добити у просторијама одељења  и  путем телефона 013/641-233 и 060/845-00-04.  
 Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу евентуалне примедбе на 
планирана решења, искључиво у писменој форми, доставити на адресу Општина Алибунар – Општинска 
управа - Одељење за инспекцијске послове, граеђвинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, улица 
Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом) до 19.10.2022 . 
године. 
 Комисија за планове општине Алибунар ће заседати на јавној седници дана 28.10.2022 године, у 
просторијама ``Мале сале`` зграде Општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у 15.00 
часова. 
 Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, 
огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије. 
 Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Дневник`` Нови Сад, на огласној табли Општине Алибунар. У току 
јавног увида, на сајту интернет странице Oпштине Алибунар ће бити обијављен и материјал нацрта Плана .  

  

Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар – Општинска управа 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ 

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: 05-350-  90   /2022 

16.09.2022. године 
Алибунар, Трг Слободе бр. 4 


