
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 

животне средине Нови Сад, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (``Сл. 

гласник РС`` бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) – (у даљем тексту: Закон), члана 16. и 19. 

Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист Општине Алибунар`` 

број 33/16, 37/18 и 44/18), у предмету потврђивања Урбанистичког пројекта за потребе 

урбанистичко -  архитектонског обликовања површине јавне намене -изграња саобраћајног 

прикључка некатегорисаног пута на државном путу IB реда  број 10 (катастарског парцела број 

8536 к.о. Владимировац) на стационажи 36+460 и промену регулације јавне површине за потребе 

утврђивања јавног интереса – изграња приступног пута на деловима к.п број 8267, 8237,8 238, 

8239, 8296/1, 8296/2 и 8296/3 к.о. Владимировац инвеститора WindVision Windfarm A доо и 

WindVision Windfarm В доо из Новог Београда, ул. Омладинских бригада бр.90 б, расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
На основу члана 63. Закона, сходно одредбама члана 88. став 2 Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ('' Сл. гласник РС'' 32/19), 

упућује се јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко -  

архитектонског обликовања површине јавне намене -изграња саобраћајног прикључка 

некатегорисаног пута на државном путу IB реда  број 10 (катастарског парцела број 8536 к.о. 

Владимировац) на стационажи 36+460 и промену регулације јавне површине за потребе 

утврђивања јавног интереса – изграња приступног пута на деловима к.п број 8267, 8237,8 238, 

8239, 8296/1, 8296/2 и 8296/3 к.о. Владимировац, обрађивача ЈП'' Завод за урбанизам Војводине'' са 

седиштем у Новом Саду, ул. Железничка бр.6/III, бр. пројекта број Е-2831 од новембра  

2022.године, инвеститора WindVision Windfarm A доо и WindVision Windfarm В доо из Новог 

Београда, ул. Омладинских бригада бр.90. б – (у даљем тексту: Урбанистички пројекат). 

Јавна презентациа Урбанистичког пројекта ће бити обављена у згради Општине Алибунар, на 

адреси Трг слободе бр.4. у Алибунару, у просторијама Општинске управе – Одељење за 

инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: 

Одељење) 

у периоду од 24.11.2022.  године до 01.12.2022.  године, сваког радног дана,  

од 8.00 до 12.00 часова 

 

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички 

пројeкат у одређеном временском периоду, као и да у току трајањa јавне презентацију доставе 

своје примедбе и сугестије у писаном облику, на адресу Одељења. 

Овлашћено лице испред Одељења за давање обавештења о садржју јавне презентације у 

Урбанистички пројекат је Зорица Миливојев. Овлашћено лице се може контактирати лично у 

просторијама Одељења, или  телефоном на број 013/641-233 и 060/845-00-04. 

Јавни позив се објављује на огласној табли и интернет страници Општине Алибунар 

(www.alibunar.org.rs)., у дневном листу ДНЕВНИК Нови Сад . 

На интернет страници Општине Алибунар ће бити објављен и Материјал за Јавну 

презентацију Урбанистичког пројекта. 

 
Република Србија - АП Војводина. 
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