На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009, 81/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докуената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр.
64/2015) Општинска управа општине Пландиште, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗЛАГАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „20 БИОГАСНИХ
ПОСТРОЈЕЊА до 999Kw и ЛАГУНЕ“ НА ЈАВНИ УВИД

1.
ИЗЛАЖЕ СЕ на јавни увид у целости Урбанистички пројекат за потребу
урбанистичко-архитектонске разраде локације, за изградњу „20 БИОГАСНИХ
ПОСТРОЈЕЊА до 999Kw и ЛАГУНЕ, у периоду од 28.11.2019. до 04.12.2019.године
сваким радним даном од 08,00 до 14,00 сати.
2.
Урбанистички пројекат ће бити изложен у малој сали Скупштине општине
Пландиште, улица Војводе Путника 38 у Пландишту.
3.
Заинтересована лица могу стављати примедбе на пројекат и исте доставити у
периоду излагања пројекта, у писменом облику Комисији за планове скупштине
општине Пландиште на адресу Скупштина општине Пландиште, Војводе Путника 38.
са назнаком ''За Измене и допуне Урбанистичког пројекта „20 Биогасних постројења до
999Кw и лагуне“.

4.
Јавна седница комисије за планове Скупштине општине Пландиште на којој ће
се разматрати приспеле примедбе биће одржана дана 09.12.2019.године са почетком у
13,00 сати у малој сали Скупштине општине Пландиште, у Пландишту, улица Војводе
Путника бр. 38.
Овим се позивају сва лица која доставе писмене примедбе на план да исте
образложе на седници Комисије за планове Скупштине општине Пландиште, наведеног
датума.
У случају промене термина јавне седнице комисије за планове сва
заинтересована лица и јавност ће бити благовремено обавештени.

5.
О обављању јавног увида стараће се Општинска управа општине Пландиште –
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне
средине, комунално- стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду.
6.
Оглас о излагању плана на јавни увид објављује Општинска управа општине
Пландиште у дневном и локалном листу и на званичној интернет страници општине
Пландиште
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