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РАЧА 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/2019 и 37/19) и члана 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС “, бр.32/19), Комисија за планове општине 

Рача, на седници одржаној 07.02.2020. године, сачинила је 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о обављеној стручној контроли Нацрта Плана детаљне регулације радне зоне"Исток“ са СПУ 

на животну средину ПДР у Рачи 

 

 

Уводни део – кратак приказ активности, које се односе на поступак доношења одлуке, 

уговарање, израду и стручну контролу планског документа: 

 

 На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи (Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09-испр., 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/2019 и 37/2019), мишљења Комисије за планове општине Рача од 10.04.2017.године, 

Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 

03.05.2017.године, донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације радне зоне"Исток“ у 

Рачи број 020-57/2017-I-01, саставни део ове одлуке је Одлука о изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације радне зоне"Исток“ у Рачи, бр. 501-

12/2017- IV-01-02 од 11.04.2017. године. 

 Израда планске документације регулисана је Уговором о изради Плана детаљне регулације 

радне зоне"Исток“ у Рачи број 404-79/2018- IV - 00 од 16.01.2019. године, закључен између 

општине Рача и Извршиоца ''Урбополис'' д.о.о. Београд. 

 

Јавна расправа о радном материјалу за рани јавни увид одржана је дана 11.07.2019.године  са 

почетком у 11 часова у великој сали Скупштине општине број 17 у Рачи. 

 

    

Поступак  раног јавног увида 
По доношењу Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне"Исток“ у Рачи Одељење 

за изградњу, урбанизам и локални економски развој, Општинске управе општине Рача, 
организовало је рани јавни увид. 

 На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/2019 и 37/2019), и члана 39. Правилника o садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС“, бр.32/2019), Одељење 

за изградњу, урбанизам и локални економски развој, Одсек за урбанизам, изградњу и 

локални економски развој Општинске управе општине Рача, објавило је Оглас о излагању 

Плана детаљне регулације радне зоне"Исток“ у Рачи  на рани Јавни увид. 



 Оглас о излагању Плана детаљне регулације радне зоне"Исток“ у Рачи  објављен је дана 

08.07.2019.године у дневним новинама „Данас“, као и на званичној интернет страници 

општине Рача www.raca.rs, и на огласној табли Општинске управе општине Рача. 

 Рани Јавни увид трајао је од 08.07.2019.године до 22.07.2019. године од 11,00 до 14,00 часова.    

 

 

Саставни део овог Извештаја чини Записник Комисије за планове општине Рача бр.350-

23/2019-I-00 

Од 07.02.2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Шеф Одељења за изградњу, 

 урбанизам и ЛЕР:                                                                     КОМИСИЈА: 

 

_      ___________________________ 

ИванаБогдановић,дипл.грађ.инж.                                                              
     

_____________________________________ 

Јелена Рајић, председник комисије 

 

 

 ____________________________________ 

Душица Миљојковић, секретар 

   

 

http://www.sobatocina.rs/

		2020-02-11T12:43:44+0100
	Ivana Bogdanović 877591305-2704980725035


		2020-02-11T13:50:33+0100
	Dušica Miljojković 989852394-0212956726414


		2020-02-11T17:03:57+0100
	Jelena Rajić 567781689-2503976725076




