
 
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 
сердине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду 
општине Пландиште, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 91. став 1. Правилника о сарджини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гласник РС“, број 32/2019) оглашава, 
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ТРАФОСТАНИЦЕ 35/20 kV ПЛАНДИШТЕ 1 1X10МVA 

 
 

Инвеститор: MIDALA INVEST GROUP doo Vršac из Вршца, улица Димитрија Туцовића 
бб. 
Локација: Пут Зрењанин – Вршац,  кат. парц. бр. 1990 КО Маргита 
Носилац израде УП-а: Предузеће „Аrt Royal inženjering“ из Панчева, Трг Слободе број 
1. Предузетник Радован Јеремић, дипл. инж. грађ. 
Обраћивач  УП-а:  Предузеће „Аrt Royal inženjering“ из Панчева, Трг Слободе број 1. 
Одговорни урбаниста  Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх. 
 

 
Позивају се сва заитересована правна и физиčка лица да изврше увид у урбанистички 
пројекат број 10/22 

Јавна презентација траје 7 дана почев од 29. августа 2022. године, сваког радног 

дана у времуну од 10-12 сати. 

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Општине 

Пландиште, улица Војводе Путника број 38 у Пландишту у Општинској управи 

Пландиште и на сајту Општине Пландиште  https://plandiste-opstina.rs/ 

Информације и обавештења о презентацији можете добити на телефон број 

013/861-904 у времуну од 10-12 сати у времену трајања јавне презентације од 7 дана, 

почев од дана од 29. августа 2022. године. 

Заинтересована правна и физичка лица, на нацрт урбанистичког пројекта 

могу поднети примедбе овом одељењу, за време трајања јавне презентације, у 

писаној форми поштом или преко писарнице Општинске управе Пландиште, улица 

Војводе Путника број 38 Пландишту, најкасније до 06. септембра 2022. 


