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               На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС,  24/2011, 121/2012-УС, 
42/2013-УС, 50/13-УС, 68/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 91. став 2. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник 
РС'' бр. 32/2019), Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и 
финансије Одсек за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске 
послове ОГЛАШАВА: 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

I. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат: Комплекс 
пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128, 
2129 и 2130 КО Ракита, у селу Ракита, општина Бабушница, који је израдио ,,Ивекс 
Плус,, д.о.о. Бабушница, ул. Живојина Николића Брке бр. 30, одговорни урбаниста 
Иван Ђорђевић дипл.инж.арх., лиценца број 200 1238 10, под регистарским бројем 
UP-4/VI-20, јуна 2020. године, а по захтеву инвеститора Златанов Иване из 
Београда. 
 

II. Јавна презентација Урбанистичког пројекта: Комплекс пољопривредног 
газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128, 2129 и 2130 КО 
Ракита, у селу Ракита, општина Бабушница, у трајању од седам дана биће одржана 
у периоду од 10.07.2020. до 16.07.2020. године, у просторијама Општинске управе 
општине Бабушница у Бабушници, ул Ратка Павловића бр.1, канцеларија бр.30, 
сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова и на интернет страници www.babusnica.rs. 
За давање обавештења и информација о саджају јавне презентације овлашћено 
контакт лице је  Милан Ђорђевић, дипл.инж.грађ.,телефон 010/385-112 лок.130. 

 
III.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у 

Урбанистички пројекат: Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно 
туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128, 2129 и 2130 КО Ракита, у селу Ракита, 
општина Бабушница, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје 
примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи општине Бабушница 
Одељењу за привреду и финансије Одсеку за урбанизам, комунално стамбене, 
имовинске и инспекцијске послове (путем писарнице Општинске управе), 
закључно са 16.07.2020. године. 

http://www.babusnica.rs.

