
На основу  члана 63.став 2. 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 83/18, 31/19 , 37/19-

др.закон, 9/2020 и 52/2021),  

                         Општинска управа општине Димитровград, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења,   
имовинско-правне послове и комунално-стамбену делатност 

 
ОГЛАШАВА ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКЕ 

СТАНИЦЕ  НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 3191/12 И 3191/13, КО 

ГРАДИЊЕ, ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 

•Јавна презентација одржаће се у трајању од седам дана у просторијама зграде 
Општинске управе општине Димитровград,  улица  Балканска 2 у Димитровграду,  
у периоду од 16.03.2023. године. до 22.03.2023.године., сваког радног дана од 10 
до 15 часова. 

•  Урбанистички пројекат ће бити и јавно презентован заинтересованој  јавности 
првог дана јавне презентације, тј. 16.03.2023. године са почетком у 15:00 часова у 
сали Скупштине општине Димитровград. 

• Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта, је “SKIZZ ARCHITECTS” из 
Димитровграда , ул.Најдена Кирова 39 . 

• Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор Милан 
Петровић, ул. Милана Марчића 4, Ниш. 

• Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити увидом у 
аналогни формат Урбанистичког пројекта у Општинској управи општине 
Димитровград,  Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и 
извршења, имовинско-правне послове и комунално-стамбену делатност, 
канцеларија бр. 21, ул.Балканска 2 у Димитровграду. 
 
• Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности и у 
дигиталном облику, у току трајања јавне презентације, на званичном сајту 
Општине Димитровград (https://www.dimitrovgrad.rs/planska_dokumenta). 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у 
Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења 
у писаној форми доставе на писарницу Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 
обједињену процедуру и извршења, имовинско-правне послове и комунално-
стамбену делатност, Општинске управе општине Димитровград или путем поште 
на адресу: ул.  Балканска 2, 18320 Димитровград,  најкасније до последњег дана 
трајања јавне презентације закључно са 22.03.2023. године.  
 

 



 


