
 
Република Србија 
ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
Општинска управа 
Одељење за привреду и финансије 
Одсек за урбанизам, комунално стамбене,  
имовинске и инспекцијске послове 
Број: 350-10/2021-02 
Дана: 05.04.2021. године 
Бабушница 

 
                       У складу са чланом  50. Закона о планирању и изградњи ("Службени 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, 145/14, 83/18 31/2019, 37/2019 и 9/2020), чланом 19. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 
135/04 и 88/10)  и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 32/2019), Општинска управа 
општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије, Одсек за урбанизам, комунално 
стамбене, имовинске и инспекцијске послове оглашава : 

 
ЈАВНИ УВИД 

У 
НАЦРТ ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БАБУШНИЦЕ 
И 

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЊШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДРУГИХ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАБУШНИЦЕ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

I. На јавни увид излаже се нацрт Других измена и допуна Плана генералне 
регулације Бабушнице и Извештај о стратешкој процени утицаја Других  измена 
и допуна Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину у периоду 
од 07. априла до 07. маја 2021. године у трајању од 30 дана. 

 
II. Нацрт Других измене и допуна Плана генералне регулације Бабушнице и 

Извештај о стратешкој процени утицаја Других измена и допуна Плана 
генералне регулације Бабушнице на животну средину биће изложен у згради 
Општине Бабушница - канцеларија бр. 30, сваког радног дана од 8.00-12.00 часова 
и на интернет страници Општине Бабушница. Сва потребна обавештења о 
изложеном Нацрту и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, могу се добити у  Општинској управи општине Бабушница, Одељењу за 
привреду и финансије, Одсеку за урбанизам,  комунално стамбене, имовинске и 
инспекцијске послове. 

 
III. Примедбе и сугестије на нацрт Других измена и допуна Плана генералне 

регулације Бабушнице и Извештај о стратешкој процени утицаја Других  измена 
и допуна Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину, 
заинтересована правна и физичка лица достављају  у писаној форми, поштом на 
адресу: Општина Бабушница, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница, 
непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бабушница или 



електронском поштом на адресу: sobabusnica@ptt.rs – Општинској управи 
општине Бабушнице, Одељењу за привреду и финасије, Одсеку за урбанизам, 
стамбено комуналне, имовинске и инспекцијске послове за време трајања јавног 
увида, односно до 07.05.2021. године. 

IV. Јавана презентација нацрта Других измена и допуна Плана генералне регулације 
Бабушнице и Извештааја о стратешкој процени утицаја Других  измена и допуна 
Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину je у згради Општине 
Бабушница, сала II, дана 27.04.2021.године од 12.00  часова, а биће организована 
у складу са епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама у Републици 
Србији.  

V. Јавна седница Општинске комисије за планове биће одржана у згради Општине 
Бабушница, сала II, данa  14.05.2021. године од 1200 часова, а биће организована 
у складу са епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама у Републици 
Србији. 

 
 


