
 
 
 

П Р И М Е Д Б А   Н А 

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
1.  "ЦЕНТАР 1" у Ариљу 

2.  "РЕКС ТРАНС" у Ариљу 

који је изложен на јавни увид у периоду од  28.06. до 29.08.2011. г. 
(НАПОМЕНА: Заокружите ПДР на који се примедба односи) 

подаци о подносиоцу 
примедбе: 

презиме и име 
или пословно име 
подносиоца примедбе 

 
 
 
 

ЈМБГ 
или МБ 

             
 

ПИБ 
         

 

пуна адреса подносиоца 
примедбе 

 
 

остали контакти 
фиксни телефон: мобилни телефон: e-mail: 

 
 Текст примедбе:............................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 Предлажем:....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 Прилажем:......................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 

Пријављујем се за учешће у раду јавне седнице Комисије за планове заказане за   08.09.2011.г. 
 чекирати квадратић уколико желите да усмено образложите пред комисијом вашу примедбу 
 

 
Ариље,__________ 2011.г    __________________________ 
                  датум        потпис подносиоца примедбе 

 

 



 

 

 

2. страна 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИМЕДБЕ НА  

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЈИ ЈЕ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД  
 

 Текст попуњавати читко и јасно штампаним словима хемијском оловком (не 
графитном), танким фломастером или машином за писање. 

 Примедбу подноси и потписује особа, орган, или организација која је лично 
заинтересована за решавање неког проблема везаног за истакнути урбанистички план. 
Веома је битно да се дају сви подаци о подносиоцу примедбе, ради идентификације и 
ауторизације подносиоца исте, услед немогућности поступања по анонимним 
примедбама, или примедбама поднетим у туђе име (осим са Судским овлашћењем). 

 У тексту примедбе назначити на које се парцеле односи примедба, које су 
парцеле власништво (или корисништво) подносиоца примедбе, ако сматра да је то битно 
за одлучивање, као и што сажетију и концизнију примедбу са образложењем исте. 

 У предлогу изнети кратак предлог разрешења проблема и по могућству дати 
графички предлог уколико се ради о промени у графичким прилозима, или трасе 
инфраструктуре и сл. 

 У прилогу навести шта се прилаже од допунске документације (докази о 
власништву, грађевинске дозволе, писмене сагласности комшија, друга правна 
документа, графички прилози са предлозима и сл.) 

 Вашу примедбу можете усмено образложити пред Комисијом за планове општине 
Ариље по окончању јавног увида. Време и место одржавања јавне седнице Комисије 
можете видети из огласа о јавном увиду који је истакнут на видним местима у граду и 
објављен у јавним гласилима (новине, радио, интернет страница општине Ариље - 
http://www.arilje.org.rs), а такође се налази и на дну прве странице ове примедбе.  

НАПОМЕНА: Уколико имате више примедби на Нацрт истакнутог урбанистичког 
плана, немојте их писати на једном обрасцу, већ на сваком засебном обрасцу 
наведите по једну примедбу! 

   
  
 

 
Попуњава искључиво Комисија за планове општине Ариље 
 
 Став комисије........................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
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 .............................................. 
 председник комисије 
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