
Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспек-
цијске послове на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и 
члана 37.-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докуме-
ната просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, 
број 32 од 3. маја 2019. год.), дана 02.02.2023.године, 

ОГЛАШАВА 
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

поводом израде:
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 

ПОСЛОВНО-РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД „ПЕТЉЕ 
ДОЉЕВАЦ“, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

И ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за уређење комплекса 

„ШИЛОПРОМ“  и утврђивање јавног интереса на к.п.бр. 
1228/51, 1228/140 К.О. Белотинац и к.п.бр. 200, 201 К.О. 

Кнежица, на територији Општине Дољевац
Рани јавни увид Плана детаљне регулације комплекса пословно-рад-

не зоне северно од „Петље Дољевац“, на територији општине Дољевац, 
одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 03.02.2023. год., закључно 
са 17.02.2023. год. 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за уређење комплекса „ШИ-
ЛОПРОМ“  и утврђивање јавног интереса на к.п.бр. 1228/51, 1228/140 К.О. 
Белотинац и к.п.бр. 200, 201 К.О. Кнежица, на територији Општине Доље-
вац, одржаће се у трајању од 7 дана, почев од 10.02.2023. год., закључно 
са 17.02.2023. год.

Материјал је изложен у згради Општинске управе општине Дољевац, ул. 
Николе Тесле бр.121, у холу приземља, сваког радног дана од 7 до 15 часо-
ва, као и на интернет страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs). 

Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, Општинске управе 
општине Дољевац, као носилац израде Плана детаљне регулације орга-
низује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима 
и сврхом израде Плана детаљне регулације и Урбанистичког пројекта, мо-
гућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др. 

Наручилац и инвеститор Урбанистичког пројекта за уређење комплекса 
„ШИЛОПРОМ“  и утврђивање јавног интереса на к.п.бр. 1228/51, 1228/140 
К.О. Белотинац и к.п.бр. 200, 201 К.О. Кнежица, на територији Општине 
Дољевац је „ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ТРАНСПОРТ ШИЛОПРОМ 
Д.О.О БЕЛОТИНАЦ“.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложе-
ни материјал: Плана детаљне регулације комплекса пословно-радне зоне 
северно од „Петље Дољевац“, на територији општине Дољевац и Урбанис-
тичког пројекта за уређење комплекса „ШИЛОПРОМ“  и утврђивање јавног 
интереса на к.п.бр. 1228/51, 1228/140 К.О. Белотинац и к.п.бр. 200, 201 
К.О. Кнежица, на територији Општине Дољевац, Одељење за урбанизам и 
инспекцијске послове, Општинске управе општине Дољевац (канцеларија 
бр.22), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са поје-
диним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током 
трајања раног јавног увида и јавне презентације искључиво у писаној 
форми, лично на писарници или поштом, Општинској управи општине 
Дољевац, Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове ул. Николе Тесле 
бр.121,  18410 Дољевац, закључно са 16.02.2023. год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Доље-
вац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове припрема Извештај о 
обављеном раном јавном увиду и сазива Комисију за планове 20.02.2023. 
год. у 1200 часова, у Већници Општинске управе општине Дољевац, ул. 
Николе Тесле бр. 121.

Општинска управа општине Дољевац,
Одељење за урбанизам и инспекцијске послове 


