
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ 

 
 

На пснпву члана  27. и 46. 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 23. седници пдржанпј 27.12.2018. гпдине, дпнпси 
 

Одлуку п измени Одлуке 
п приступаоу изради плана детаљне регулације за малу хидрпелектрану „Градина“ на реци 

Мправици, ппштина Ариље 
 

Члан 1. 
Меоа се члан 2. Одлуке п приступаоу израде плана детаљне регулације за малу хидрпелектрану 
„Градина“ на реци Мправици, ппштина Ариље ( „Службени гласник ппштине Ариље бр.16/17 пд 
31.08.2017.гпдине) такп да у целпсти гласи: 

„Оквирне границе пбухвата планскпг дпкумента са пписпм; 

 Обухваћене су кат. парцеле речнпг кприта реке Мправице са припбаљем у кат. ппштинама 
Трешоевица и Дпбраче у ппштини Ариље. 

Обухват планскпг дпкумента (прелиминарнп ппдручје, тј. прелиминарну границу плана) чине 
следеће парцеле:  

2049/1, 2049/2, 2054/1, 2054/2, 2055/1, 2055/2, 2056/1, 2056/2, 3521/1, 3521/7, 2057, 2058/1, 
2058/2, 2059/1, 2059/2 све у КО Трешоевица и катастарске парцеле 6428/1, 6428/6, 3881, 3880/1, 
3880/2, 3879/1, 3879/2 све у КО Дпбраче. 

Кпначна граница плана детаљне регулације утврдиће се приликпм израде и верификације нацрта 
плана. „ 

Члан 2. 

Меоа се члан 7. Одлуке такп да гласи: 
  
„ПДР финансира „Moravica energy“ д.o.o. Зреоанински пут 11 Е/7, Бепград. Угпвпр п 
финансираоу ће бити скппљен између Општинске управе и финансијера. 
Нпсилац израде плана ће бити Општинска управа ппштине Ариље. 
Обрађивач плана ће бити дефинисан пд стране финансијера. 
Рпк за израду ПДР је 12 месеци пд ступаое на снагу пве Одлуке“. 
 
Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику ппштине Ариље“. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина ппштине – 

IV 03 брпј  350-132/2017,  27.12.2018. гпдине 
 

 
Председник Скупштине ппштине 

                   Драгиша Терзић 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ 

 
Образлпжеое 

 
Правни пснпв за Измену Одлуке п приступаоу изради плана детаљне регулације за малу 
хидрпелектрану „Градина“ на реци Мправици, ппштина Ариље („Службени гласник  ппштине 
Ариље 16/17 пд  31.08.2017.гпдине)  је Закпн 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 
). 

Чланпм 2. пве Одлуке је пдрђена пквирна граница планскпг дпкумента кпја ппстаје 
кпначна тек верификацијпм нацрта плана. Прпмена се врши на иницијативу инвеститпра а збпг 
лакшег решаваоа импвинских пднпса. 

Чланпм 7. Одлуке п приступаоу изради плана детаљне регулације за малу 
хидрпелектрану „Градина“ на реци Мправици, ппштина Ариље је дефинисан начин 
финансираоа, назив нпсипца и рпк за израду плана. Какп пд дана дпнпшеоа Одлуке назначени 
инвеститпр није дпставип ни један дпкумент у складу са Закпнпм а прптекап је рпк прпписан 
чланпм 27. Закпна п планираоу и изградои, дпнетп је кап у дисппзитиву. 

 
 

Обрађивач 
Општинска управа 


