
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" број 129/07), члана 52. Закона о планирању и изградњи
("Службени  гласник  РС"  бр.  72/09,  81/09,  64/10-  Одлука  УС,  24/11,
121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14
и 145/14)  и члана 39.  Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),

Скупштина  општине Ариље,  на  17.  седници одржаној  10.  05.
2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни решења о именовању Комисије за планове

Општине Ариље

I
Мења се тачка 1. решења о именовању Комисије за планове Општине 
Ариље
и гласи:

„1. Комисија има председника и четири члана.“

II
Мења се тачка 2. решења и гласи:

„2. У Комисију за планове општине Ариље именују се:
за председника
- Мирко Пеливановић
за чланове:
- Раде Јовичић
- Бранко Бошковић
- Нада Красић
- Слађана Шарић.“

III
Мандат чланова Комисије из тачке II овог решења траје до истека 
мандата Комисије за планове општине Ариље именоване Решењем 
Скупштине општине Ариље 01 број 112- 67/16 од 31. 08.  2016. 
године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном 
гласнику општине Ариље“.

Општина Ариље
Скупштина општине

III број 112- ____/ 2018, 10. 05. 2018. године
АРИЉЕ

Председник Скупштине општине,
                                                                               Драгиша Терзић



О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 52. Закона о планирању и изградњи прописано је,  да
ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских
докумената,  као и давања стручног  мишљења по захтеву општинске управе,
скупштина јединице локалне самоуправе образује Комисију за планове.

Председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област  
планирања и изградње, који имају високу стручну спрему, одговарајућу личну 
лиценцу Инжењерске коморе Србије и најмање пет година радног искуства у 
струци.

        Једна  трећина  чланова  Комисије  именује  се  на  предлог  министра
надлежног за послове планирања и урбанизма.

Мандат председника и чланова Комисије траје 4 године.

Број  чланова,  начин  рада,  састав  и  друга  питања,  од  значаја  за  рад
Комисије одређују се актом о образовању Комисије.

Решење које се мења и његове претходне измене

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07), члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.  72/09,
81/09,  64/10-  Одлука  УС,  24/11,  121/12,  42/13- Одлука  УС, 50/13-  Одлука  УС, 98/13-
Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),

Скупштина  општине  Ариље,  на  3.  седници  одржаној   31.  08.  2016. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за планове општине Ариље

1. Комисија има председника и 6 чланa.

2. У Комисију за планове именују се:

    за председника
- Зоран Чемерикић
    за чланове
- Мирко Пеливановић

          - Верица Тодоровић
          - Александар Митровић
          - Раде Јовичић

3. Представници министарства надлежног за послове планирања и урбанизма
биће именовани посебним решењем након достављеног предлога министра.

4. Комисија за планове обавља стручне послове у поступку израде и 
спровођења планских докумената из надлежности Општине , обавља стручну контролу 
планских докумената из надлежности јединице локалне самоуправе и  послове јавног 
увида у плански документ из надлежности  општине Ариље, у складу са Законом.

5. Стручно-административне  послове  за  Kомисију  врши  Општинска  управе
општине Ариље.

6. Мандат Комисије траје 4 године.



          7. Накнада за рад Председника и чланова  Комисије  утврдиће се посебним 

решењем Општинског већа.

            Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу 

јединице локалне самоуправе који спроводи поступак стручне контроле и поступак 

јавног увида и којима није у опису посла обављање послова из делокруга рада 

Комисије из тачке 4. овог решења.

8. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112- 67/16, 31. 08.  2016. године

Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07), члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.  72/09,
81/09,  64/10-  Одлука  УС,  24/11,  121/12,  42/13- Одлука  УС, 50/13-  Одлука  УС, 98/13-
Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),

Скупштина општине Ариље, на 4. седници одржаној 07. 11. 2016. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о именовању Комисије за планове општине Ариље

1. Разрешава се Верица Тодоровић функције члана Комисије за планове 

општине Ариље.

2. У Комисију за планове именује се Драган Чворовић.

3. Мандат члана комисије из тачке 2. овог решења траје до истека мандата 

члановима комисије именованим решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112- 

67/2016 од 31. 08. 2016. године

        4. Мења се тачка 7. решења 01 број 112- 67/2016 од 31. 08. 2016. године и гласи: 

“ Накнаду за рад чланова Комисије утврдиће Комисија за административна питања 

Скупштине општине Ариље.

            Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу 

јединице локалне самоуправе који спроводи поступак стручне контроле и поступак 

јавног увида и којима није у опису посла обављање послова из делокруга рада 

Комисије из тачке 4. овог решења.“

5. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112- 118/16, 07. 11.  2016. године



Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07), члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.  72/09,
81/09,  64/10-  Одлука  УС,  24/11,  121/12,  42/13- Одлука  УС, 50/13-  Одлука  УС, 98/13-
Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),

Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29. 11. 2016. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
о допуни решења о именовању Комисије за планове Општине Ариље

1. У Комисију за планове именују се:

- Нада Красић, дипломирани просторни планер, из Лучана

         - Слађана Шарић, дипломирани инжењер архитектуре, из Краљева

2. Мандат чланова Комисије из тачке 1. траје до истека мандата Комисије за
планове општине Ариље именоване Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-
67/16 од 31. 08.  2016. године.
.

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112-67/16, 29. 11. 2016. године

Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић


