
Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за друштвене 
делатности, општу управу, правне и заједничке послове - Одсек за 
урбанизам и изградњу, у складу са  чланом 63.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 и 98/13 Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18 и 31/19)  

оглашава  
 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ- СТАЈЕ МУЗНИХ 

КРАВА,СПРАТНОСТИ /П/, НА КАТ.П.БР.1502/1 И 1503 
К.О.РАЖАЊ И 745/5 И 747 К.О.ЧУБУРА  

 

          ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу 
пољопривредне зграде - стаје музних крава, спратности /П/, на 
кат.п.бр.1502/1 и 1503 К.О.Ражањ и 745/5 и 747 К.О. Чубура, 
одржаће се  у периоду  од 13.05.2019. године до 20.05.2019.године, 
у трајању од 7 дана , у старој згради Општине  Ражањ, ул. 
Новоражањска бр. 2 , у канцеларији Одељење за друштвене 
делатности, општу управу, правне и заједничке послове - Одсек за 
урбанизам и изградњу, канцеларија број 3, као и на интеренет 
страници Општине Ражањ (http://sajt.razanj.org/) 
Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше 
увид у Урбанистички пројекат у старој згради Општине  Ражањ, ул. 
Новоражањска бр. 2 , у канцеларији Одељење за друштвене 
делатности, општу управу, правне и заједничке послове - Одсек за 
урбанизам и изградњу, канцеларија број 3, сваког радног дана  у 
периоду од 9 до 15 часова , као и да своје примедбе и сугестије на 
планирано решење у писаној форми доставе Општинској управи 
Општине Ражањ - Одељење за друштвене делатности, општу 
управу, правне и заједничке послове - Одсек за урбанизам и 
изградњу ,Трг Светог Саве бр.33, Ражањ, у току трајања јавне 
презентације, преко писарнице ,закључно са 20.05.2019.године. 
Урбанистички пројекат урађен је од стране Привредног друштва за 
производњу,трговину и услуге ,,Урбанпро,, д.о.о. Крушевац. 
Подносилац захтева је Ружица Ђукић Јанковић из Ражња . 
Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне 
презентације је Милутиновић Снежана, дипл.инж.арх., Општинска 
управа Општине Ражањ - Одељење за друштвене делатности, 
општу управу, правне и заједничке послове - Одсек за урбанизам и 
изградњу. 
 


