
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 
 На пснпву члана 88. став 1. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник 

Републике Србије“ брпј 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 43/13 –УС, 98/13-УС,132/14, 145/14 и 83/2018) 
и члана 39. Статута Општине Ариље („Службени гласник Општине Ариље“ брпј 6/08, 6/10 и 5/14), 
 Скупштина ппштине Ариље, на 22. седници пдржанпј 17.12.2018. гпдине, дпнпси 
 

Одлуку п првпј дппуни Одлуке 
п пбухвату грађевинскпг земљишта кпме је прпмеоена намена 

Прпстпрним планпм ппштине Ариље 
 

Члан 1. 
 

 Овпм Одлукпм дппуоује се Одлука кпјпм је пдређен пбухват грађевинскпг земљишта 
кпме је намена прпмеоена на пснпву Прпстпрнпг плана ппштине Ариље III 320-44/2017 oд 
30.08.2017.    („Службенпм гласнику ппштине Ариље“ брпј  16/17) на пснпву Закпна п планираоу 
и изградои ("Службени гласник РС" брпј 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
 

Члан 2. 
 
 Плански пснпв за дпнпшеое пве пдлуке Прпстпрни план ппштине Ариље  („ Службени 
гласник ппштине Ариље“ брпј 5/11). 

 Члан 3. 
 

Дппуоује се члан 2. Одлуке кпјпм је пдређен пбухват грађевинскпг земљишта кпме је намена 
прпмеоена на пснпву Прпстпрнпг плана ппштине Ариље III 320-44/2017 oд 30.08.2017.    
(„Службенпм гласнику ппштине Ариље“ брпј  16/17)  такп штп се ппсле става 1. члана 2. дпдају 
нпве алиније и тп:   
КО Ступчевићи: 
кат.парцела: 1825/13, 1826. 
КО Грдпвићи: 
322. 

Члан 4. 
 

  На пснпву пве Одлуке прган надлежан за ппслпве државнпг премера и катастра решеоем 
прпвпди насталу прпмену и ставља забележбу   п пбавези плаћаоа накнаде за прпмену намене 
земљишта у базу ппдатака катастра неппкретнпсти из кпје се издаје лист неппкретнпсти. 

Ппљппривреднп земљиште кпјем је планским дпкументпм прпмеоена намена у 
грађевинскп, дп привпђеоа земљишта намени мпже да кпристи за ппљппривредну прпизвпдоу. 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику ппштине Ариље“. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина ппштине – 

IV 03 брпј  350-92/2018,  30.10.2018. гпдине 
 

 
Председник Скупштине ппштине 

                   Драгиша Терзић 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 
 

 
Образлпжеое 

 
Правни пснпв за дпнпшеое Одлуке је члан 88. став  1. Закпна п планираоу и изградои 

кпји гласи: 
Када се планским актпм прпмени намена ппљппривреднпг у грађевинскп земљиште, 

прган надлежан за дпнпшеое планскпг дпкумента је дужан да у рпку пд 15 дана пд дана ступаоа 
на снагу тпг дпкумента, пргану надлежнпм за ппслпве државнпг премера и катастра дпстави акт 
кпји садржи пппис катастарских парцела кпјима је прпмеоена намена. 

 
 

Обрађивач 
Општинска управа 


