
Општинска управа Општине Ражањ, Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и 
заједничке послове , Одсек за планирање ,урбанизам , изградњу и озакоњење, у складу са чланом 
45а.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, 
93/18, 31/19 , 37/19 и 9/20) дана 29.10.2021.године 

 
о г л а ш а в а 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
У Елаборат за потребе израде: 

Плана детаљне регулације простора за експлоатацију кречњака на локалитету „Варница“ у 
општини Ражањ 

 

 
РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана , а почиње даном оглашавања  
29.10.2021 год. закључно са 12.11.2021 год., у згради Општинске управе Општине Ражањ, Одсеку 
за планирање, урбанизам , изградњу и озакоњење, ул.Новоражањска бр.2 , у холу, радним данима 
од 8 до 14 часова, као и на интернет страници општине Ражањ (http://sajt.razanj.org/). 
Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде 
плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. 
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за експлоатацију кречњака на локалитету 
„Варница“ у општини Ражањ донета је на седници Скупштине општине Ражањ одржаној 13.10.2020. 
године и објављена у ,,Службеном листу општине Ражањ“, број 29/2020. Одлука о изради измена и 
допуна Одлуке о изради Плана детаљне регулације простора за експлоатацију кречњака на 
локалитету „Варница“ у општини Ражањ, донета је на седници Скупштине општине Ражањ 
одржаној 29.07.2021. године и објављена у ,,Службеном листу општине Ражањ“,број 8/2021, којом 
је проширена граница обухвата плана,   
 
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за 
заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и 
неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. 
Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени Елаборат Одсек за 
планирање, урбанизам, изградњу и озакоњење пружиће све потребне информације и стручну 
помоћ, радним данима од 8.00 до 14.00 часова. 
Примедбе и сугестије на изложени Елаборат у току раног јавног увида могу се поднети искључиво 
у писаној форми (у писарници општине Ражањ или путем ПТТ Србија) на адресу Општинска 
управа Општине Ражањ, Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке 
послове , Одсек за планирање, урбанизам , изградњу и озакоњење, Трг Светог Саве бр.33, 37 215 
Ражањ, као и на е-маил адресу urbanizam@razanj.org  закључно са 12.11.2021. године. 
Примедбе и сугестије физичких и правних лица које евидентира носилац израде предметног плана 
могу утицати на планска решења. 
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