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ФАХ (034) 751- 175

34210 Рача, Карађорђева 48

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за изградњу , урбанизам
и локални економски развој
Број: 350-9/2020-IV-02
Дана: 05.11.2020.године
РАЧА
Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани,
У складу са чл. 93. Правилникa о садржини, начину и поступку израде докуменатa просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), обавештавамо Вас да се одржава ЈАВНА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3,
обилазница Рача и регулације липарског потока - водотока II реда, општина Рача од 12. до
18.новембра 2020. године, у трајању од 7 дана у згради ОУ Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и
локални економски развој, канцеларија број 22, ул. Карађорђева бр.48 Рача, као и на интернет страници
Општине Рача (http://www.raca.rs ).
Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је Општина Рача, Карађорђева бр.48,
Рача.
Обрађивач урбанистичког пројекта је Драган Николић пр.инжењерске делатности и техничко
саветовање „ГЕО ТИД“ Рача, Николе Тесле 6 А, 34210 Рача.
За давање обавештења о јавној презентацији овлашћена је Ивана Богдановић дипл.грађ.инж.
Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, ул. Карађорђева бр.48, Рача.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће
обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта путем mail-a
geotid68@gmail.com;
Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у
урбанистички пројекат у згради ОУ Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој,
канцеларија број 22, ул. Карађорђева бр.48 Рача, сваког радног дана од 11 до 14 часова и на интернет
страници Општине Рача (http://www.raca.rs ), као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења
у писаној форми доставе Општинској управи општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални
економски развој, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача, у току трајања јавне презентације, закључно са
18.новембром 2020. године.
С поштовањем,
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Ивана Богдановић, дипл.грађ. инж
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