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: ВИНИЦА
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл.весник на

РСМ"бр. 32/20 год.) Градоначалникот на општина Виница, објавува

Република Северна МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВИНИЦА

ул. Бел Камен бр.13 - Виница 2310

Тел. 033 361 945

омпкафФетк милимпјса.доу.тк

(е) ОТОАр
Се организира Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог за Урбанистички план за

село Лаки, КО Лаки, Општина Виница.

Просторот дефиниран за изработка на УП за село ЛАКИ, КО ЛАКИ, општина Виница, со
својата местоположба припаѓа на територијата на Општина Виница. Предметниот плански
опфатза кој се изработува УП за с.Лаки , КО Лаки, ОпШтина Виница, е со планиран опфат
од 21.39 ха.

За предметниот опфат не постои важечка планска документација, а Изводот Од

Просторен план на РМ-Услови за планирање на просторот треба да претставуваат влезен
параметар и смерница при планирањето на просторот и поставување на планските
концепции и реШенија по сите области релевантни за планирањето во соодветниот плански
документ. За предметниот локалитет при изработка на УП за с.Лаки, КО Лаки, ОпШтина
Виница, како показател се користени одредбите од Условите за планирање на просторот
изработени од Агенцијата за планирање на просторот- Скопје, Република Македонија со

тех.бр. 503020, согласно кои од Министерството за животна средина И просторно
планирање е добиено решение за Услови за планирање на просторот со бр.15-644/2020, од
15.05.2020.

Предлог-планот ќе биде изложенна:
е. Излогот на Интернет клуб на Општина Виница, ул.Маршал Тито бр.13 и Огласната

табла пред Општина Виница-- Бел Камен бр.13 Виница.

. Времето на излагање на планот ќе трае 30 дена со почеток од 28 07.2022, год, до
22.08.2022 год..Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица
своите забелешки, предлози и мислења можат да ги донесат на посебни анкетни

листови (можат да добијат во Општински центар за услуги при општина Виница) и

во елелтронска форма преку информацискиот систем е- урбанизам.За повеќе

информации сите лица можат да се обратат во Одделението за урбанизам во

просториите на Општина Виница.
Јавната презентација на Предлог планот ќе се одржи на ден 05.08.2022. год. со почеток

во 12:30 часот во Салата за состаноци на четвртикат во зградата на Општина Виница.


