
               
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Одељење за стамбено-комуналну делатност, 
заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 
Број предмета:  350-14/2022-IV/02  
У Апатину, дана: 18.05.2022. године 
 
 
          На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“ 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, 145/14,  83/2018, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/2021), 
члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019), а у вези 
закључка Општинског већа општине Апатин бр.350-17/2022-III од 13.05.2022 године , 
Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе општине Апатин,  оглашава : 
 

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  
 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду 
локације парцеле бр. 7805/25 к.о. Апатин за потребе изградње производног комплекса 
за рециклажу пластике  инвеститора пројекта, „BIONEX “ д.о.о. из Апатина, ул. Дунавска 
обала бб, а којег је израдио ПРОЈЕКТНИ БИРО ЗА АРХИТЕКТУРУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 
ИНЖЕЊЕРИНГ  И КОЛСАЛТИНГ „ROMB DESIGN TIM“ из Н. Сада под бр. 
документације: Е-013/2022 у априлу 2022. год. и одговорни урбаниста Андреа Говедарица 
дипл.инг.арх. која поседује  лиценцу бр. 200 1075 08. 

Обавештава се јавност де ће се јавна презентација предметног урбанистичког 
пројеката одржати у трајању од 7 дана и то у периоду од 27.05.2022  до 03.06.2022. године.  
         Увид у предметни урбанистички пројекат, може се извршити путем јавног портала 
општинске управе општине Апатин на интернет адреси:  www.soapatin.org/servisi 
gradjana/planovi , као и сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова у згради 
Oпштинске управe  општине Апатин, у ул. Средња бр. 2А у Апатину, први спрат, 
канцеларија бр. 3.  
          Позивају се заинтересована правна и физичка лица да у току времена одређеног за 
презентацију изврше увид у изложени урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне 
презентације доставе своје евентуалне примедбе и сугестије искључиво у писменој форми 
надлежном органу преко пријемне канцеларије Општинске управе општине Апатин у 
улици С. Владара бр. 29, закључно са 03.06.2022. године. 
          Писане примедбе и сугестије достављене у току јавне презентације ћи бити предмет 
разматрања од стране  Комисије за планове општине Апатин. 
 
 

           РУКОВОДИОЦ   ОДЕЉЕЊА 
Синиша Јовановић дипл.инж.грађ. 
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