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ÉPÍTÉSÜYI,  KÖZLEKEDÉSI ÉS INFRASTRUKTÚRÁLIS MINISZTÉRIUM 
 

Összhangban a  tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/09., 
81/09. – kiig.,  64/10 – AB, 24/11., 1231/12.,  42/13. – AB, 50/13. – AB, 98/13. – AB, 
132/14, 145/14., 83/18., 31/19., 37/19. – más törv. és 9/20. sz.) 50. szakaszával,   a stratégiai 
környezetvédelmi hatástanulmányról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. és 
88/10. sz.) 19. Szakaszával, és  a terület- és várostervezési dokumentum  tartalmáról,  
kidolgozásának módjáról és  eljárásáról  szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 
32/19. sz.) 55-68. szakaszával  
 

m e g h i r d e t j ü k   
 

A KÖZBETEKINTÉST   
A SZERB KÖZTÁRSASÁG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK  TERVEZETÉBE  

A  2021-TŐL A 2035-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA  
és  

A JELENTÉST  A SZERB KÖZTÁRSASÁG STRATÉGIAI KÖRNYEZETVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYÁBA  A  2021-TŐL A  2035-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA  

 
A KÖZBETEKINTÉS a Szerb Köztársaság  területrendezési tervének   tervezetébe a 2021-
től a 2035-ig terjedő időszakra (a továbbiakban: területrendezési tervezet) és  a  Szerb 
Köztársaság stratégiai  környezetvédelmi hatástanulmányába a 2021-től a 2035-ig terjedő 
időszakra (a továbbiakban: jelentés a környezetvédelmi hatástanulmányról) 2021. ÁPRILIS 
5-TŐL  MÁJUS 5-ÉIG   kerül megtartásra, 30 NAPIG TERJEDŐ IDŐTARTAMBAN.  
A területrendezési tervezet a komplett  referencia  kártyákkal és  a jelentés  a 
környezetvédelmi hatástanulmányról közelebbről  analóg formátumban   kerülnek 
bemutatásra minden munkanapon  a közigazgatási   körzetek székhelyein, illetve  digitális  
formában  az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium honlapján,  valamint  
a  közigazgatási körzetek és helyi önkormányzatok honlapjain.   
A természetes és jogi személyek a megjegyzésüket   a  területrendezési terv tervezetére és  a  
stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányra megküldhetik írásos formában a közbetekintés  
időtartama  alatt, 2021. május 5-ével bezárólag, éspedig: a helyi önkormányzati egységeknek,   
vagy közvetlenül   az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium terület- és 
településrendezési szektorának, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrád.   A megjegyzések, 
mellékletként megküldhetőek   elektronikus posta útján is az e-mail címre: 
pprs@mgsi.gov.rs.   
A KÖZBETEKINTÉSI   BIZOTTSÁG NYILVÁNOS  ÜLÉSÉNEK helye, időpontja és  
megtartásának eljárása utólag kerül megállapításra, összhangban a Szerb Köztársaságban a 
járványügyi helyzettel.   
A komplett anyag, amelyet közbetekintésre   terjesztünk elő, valamint  a  kiegészítő  
információk elérhetőek lesznek   a  hatásköri  minisztérium honlapján  a közbetekintés 
megtartásának kezdetétől a  https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokument-list/137/180 címen.  
 


