Среда, 3. јуни 2020. године
Општинска управа Ковин
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-А ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КОВИН
Одељење за урбанизам и стамбено комуналне послове Општинске управе Ковин, у складу са
закључком Комисије за планове општине Ковин која је, на седници одржаној дана 29.05.2020.
године утврдила Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Ковин,
на основу члана 50. и члана 51.б став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број
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 и
9/2020)
Оглашава
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КОВИН
Јавни увид у трајању од 15 дана обавиће се од 4. јуна 2020 године до 19. јуна 2020.године
сваког радног дана од 10,00 до 13,00 сати у у холу зграде Општине Ковин у Ковину улици ЈНА
број 5.
Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Ковин биће
изложен на сајту Општине Ковин http://www.kovin.org.rs/ у рубрици документа, урбанизам.
Јавна седница Комисије за планове општине Ковин одржаће се у згради Општине Ковин
у улици ЈНА број 5, дана 24.06.2020. године са почетком у 15,00 сати. У току јавне седнице, сва
присутна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу
образложити примедбе пред Комисијом.
Информације о предложеним решењима даваће службеник Општинске управе Ковин
уторком и четвртком од 11,00-12,00 сати у холу зграде Општине Ковин у Ковину, у улици ЈНА број
5.
Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења у
писаној форми доставити Одељењу за урбанизам и стамбено комуналне послове Општинске
управе Kовин, на адресу Општинска управа Ковин,Ковин, улица ЈНА број 5, закључно са 19. јуном
2020. године.

