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Позив на састанак 

 
Поштовани, 
 

У поступку израде Планa детаљне регулације Археолошког налазишта Рудна Глава, а у оквиру 
раног јавног увида на концептуални оквир просторног развоја, планирано је и рано укључивање 
инвеститора и осталих релевантних стејкхолдера. У том смислу одржаће се трибина 14.11.2019.године 
од 13.00 до 16.00 часова у просторијама Месне заједнице Рудна Глава (у библиотеци). 

 
Циљ овог састанка је постизање реалнијих и квалитетнијих планских решења кроз препознавање 

потреба инвеститора - намене и капацитети, својински статус земљишта, инфраструктурно опремање, 
квалитетније информације о потребним условима организација и предузећа која издају услове. 

 
Имајући у виду значај привлачења инвестиција и подстицање локалног економског развоја, 

постојећи и потенцијални заинтересовани инвеститори, као кључни учесници оваквог састанка треба да 
добију јасну слику и податке о могућностима и ограничењима планиране интервенције (планиране 
намене, интензитет изградње, својински татус земљишта и потребе инфраструктурног опремања). 

 
На састанку ће се, поред инвеститора, и органи, организације и јавна предузећа који дају 

мишљење у погледу услова за уређење и изградњу објеката, упознати са могућим решењима за развој 
просторне целине. Како је предвиђено да се након обављеног раног јавног увида прибављају услови и 
подаци од стране надлежних органа, организација и предузећа, то је уједно прилика да представници 
ових институција укажу на могуће конфликте, али и да добију правовремене информације да би издали 
што тачније услове и податке за потребе конкретне интервенције у простору, у наредном кораку. 

 
Израду Плана детаљне регулације Археолошког налазишта Рудна Глава финансира Европска 

унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО. 
 

У прилогу Вам достављамо: 
 агенду састанка 
 материјал за излагање, тојест концептуални оквир просторног развоја за дијалог са 

инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима (текстуални део). 
  

Графички део материјала за рани јавни увид можете преузети преко линка: 
http://www.majdanpek.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=514&Itemid=1. 
 
 
С поштовањем,          

Шеф одељења за урбанизам 
                                                            Иван Грмуша, дипл.инг.грађ. 
 


