Општинска управа Општине Ражањ, Одељење за друштвене делатности, општу
управу, правне и заједничке послове , Одсек за урбанизам и изградњу, у складу са
чланом 50.Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 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.закони и
9/20), чланом 19.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", бр. 135/04 , 88/10) и чл. 55-67 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докуменената просторног и урбанистичког планирања (,,
Службени гласник РС,, бр. 32/19) оглашава
ЈАВНИ УВИД
У Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Ражањ и
Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана
општине Ражањ на животну средину
ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Ражањ( у
даљем тексту Нацрт Плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и
допуне Просторног плана општине Ражањ на животну средину (у даљем тексту
Извештај о стратешкој процени) одржаће се од 30.07.2020 год. до 28.08.2020
год., у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 8 до 15 часова у старој згради
Општине Ражањ, у ул.Новоражањска бр.2 ,у Ражњу, у холу, и на интернет
страници општине Ражањ (http://sajt.razanj.org/)
Заинтересована физичка и правна лица могу поднети примедбе на изложени
Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени у току трајања јавног увида,
искључиво у писаној форми закључно са 28.08.2020.године Општинској управи
Општине Ражањ, Одељењу за друштвене делатности, општу управу, правне и
заједничке послове ,Одсек за урбанизам и изградњу, Трг Светог Саве бр.33, 37215
Ражањ, поштом и лично преко писарнице.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Плана и Извештаја о стратешкој процени биће
одржана 14.08.2020.године , у просторијама Скупштине општине Ражањ, Трг
Светог Саве бр.33, Ражањ , са почетком у 11 часова .
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове, на којој ће бити разматране примедбе
достављене током јавног увида, биће одржана 07.09.2020. год., са почетком у
10.00 часова , у згради Општине Ражањ, Трг Светог Саве бр.33 (свечана сала на
другом спрату).
Сва физичка и правна лица која су, у писменој форми, доставила примедбе у
току трајања јавног увида могу да пред Комисијом за планове усмено образложе
своје примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа и
стратешке процене јавно износи свој став.

