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У складу са чланом 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр.64/2015),  

Одељење за урбанизам Општинске управе општине Ариље, издаје  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МОСТ У ВРАНАМА, ОПШТИНА АРИЉЕ 

 

Кратка информација о процедури израде и контроле планског докумена  
Плански основ за израду је План генералне регулације Ариље („Службени гласник 
Ариље“ број 1/17).  

Предлог Одлуке о изради плана Комисија за планове је разматрала на 11. 
седници Комсије за планове која је одржана 22.03.2018.године и дала позитивно 
мишљење. 
Одлуку о изради Плана детаљне регулације је донела Скупштина општине Ариље на 
16.седници, одржаној 30.03.2018.године, објављена је у „Службеном гласнику 
општине Ариље“, број 7/2018. 

Обрађивач Плана детаљне регулације за мост у Вранама је „ИНФО-ПЛАН“ д.о.о. 

Аранђеловац, Ратних војних инвалида бб. 

Рани јавни увид у План детаљне регулације за мост у Вранама организован је у 
трајању од 20.11.2018. - 04.12.2018.године. Примедби на изложени материјал и 
предложено решење за израду Плана детаљне регулације није било. 

Комисија за планове општине Ариље је разматраја материјал за рани јавни увид 
за План детаљне регулације за мост у Вранама на 13.седници Комисије за планове, 
одржаној 24.12.2018.године, где је дата сагласност за даљи рад на изради Нацрта ПДР-
а за мост у Вранама. 

На 15.седници која је одржана 01.03.2019.године, Комисија за планове је 
обавила стручну контролу Нацрта Плана детаљне регулације за мост у Вранама.  

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације је организован у трајању од 30 
дана, од 26.03.2019.године а закључно са 24.04.2019.године.  

Нацрт плана са комплетном документацијом је био су изложен на јавни увид у 
просторијама Услужног центра општине Ариље као и дигитално на званичној интернет 



адреси Општине Ариље (http://www.arilje.org.rs), дневним новина „Курир“ (уторак 26. 
март – издање за целу Републику Србију), на огласним таблама МЗ Вране, Ариље, ТВ 
Клик и Радио Јавор.  
Јавна презентација је обављена 10.04.2019.године у сали Скупштине општине. 

Примедби на Нацрт плана детаљне регулације за мосту у Вранама није било. 
Након завршеног јавног увида, 07. маја 2019. године одржана је јавна седница 

Комисије за спровођење поступка јавног увида. На седници је након уводне речи и 
кратког информисања о спроведеној процедури израде, контроле и излагања на јавни 
увид Плана детаљне регулације за мост у Вранама и констатовања да није било 
пристиглих примедби, Комисија за планове општине Ариље донела закључак да се 
Нацрт плана детаљне регулације за мост у Вранама упућује у процедуру доношења 
плана. 

 
Образложење планског документа се доставља органу надлежном за доношење. 
Нацрт који је идентичан Предлогу планског документа је могуће погледати на 
званичној интернет адреси(https://arilje.org.rs/index.php/aktuelnosti/vesti?start=20)  

Саставни део Образложења су Извештај о обављењој стручној контроли нацрта 
планског документа и Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског 
документа. 
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