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На пснпву шлана 35. став 6. и шлана 46. Закпна п планираоу и изградои („Сл.гл.РС“ брпј 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др закпн и 9/2020), шлана 32-36. Правилника п садржини, нашину и ппступку израде 
дпкумената прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа(„Сл.гласник РС“, бр.32/2019), шлана 40. Статута 
ппщтине Ариље(„Службени гласник ппщтине Ариље“ брпј 13/19) и шлана 32. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи(„Службени гласник РС“ брпј 129/2007 и 47/2018), Скупщтина ппщтине Ариље на 30. 
седници пдржанпј 05.03.2020. гпдине дпнела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

  
Члан 1. 

 
Приступа се измени и дппуни Прпстпрнпг плана ппщтине Ариље („Службени гласник Опщтине 

Ариље“ бр.5/11), у даљем тексту: Измене и дппуне Плана. 
 

Члан 2. 
 

Предмет измена и дппуна Прпстпрнпг плана Ариље пбухвата целу теритприју ппщтине Ариље, 
у ппврщини пд 349,23 км2. Графишки приказ  границе пбухвата планскпг ппдрушја је саставни деп пве 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Услпви и смернице пд знашаја за израду Измена и дппуна Плана садржани су у планпвима 
вищег реда: 
 – Прпстпрни план Републике Србије пд 2010. дп 2020. гпдине("Сл.гласник РС", бр. 88/2010); 
-Регипнални прпстпрни план за ппдрушје Златибпрскпг и Мправишкпг управнпг пквира ("Сл.гласник 
РС", бр. 1/2013);  
- Прпстпрни план ппдрушја извприщта впдпснабдеваоа регипналнпг система „Рзав“ („Службени 
гласник РС“, бр. 131/2004). 

Такпђе, пптребнп је изврщти кппрдинацију Измена и дппуна Плана са еветнуалним усвајаоем 
Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене инфраструктурнпг кпридпра Бепград-Јужни Јадран, 
депница Ппжега-Бпљаре(граница са Црнпм Гпрпм), аутппут Е763 кпји се у мпменту дпнпщеоа пве 
Одлуке налази у фази заврщенпг Ранпг јавнпг увида. 

 
Члан 4. 

 
Нашела планираоа, кприщћеоа, уређеоа и защтите прпстпра су: уређиваое стратегије, пплитика, 
мера, правила, прпстпрне прганизације, кприщћеоа и защтите и уређеоа ппщтине Ариље и услпва 
за изградоу, усмераваое, унапређиваое и защтиту прпстпра. У ужем смислу предмет плана су 
урбана и рурална насеља са припадујућим прпстприма, пбјектима, супраструктурпм, 
инфраструктурпм и специфишним развпјним и спципекпнпмским прпцесима. 
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Члан 5. 

 
Визија развпја ппщтине Ариље је дефинисана у ппстпјећим стратещким дпкументима и пна гласи: 
„Ариље је заједница здравих и задпвпљних људи и пшуване прирпде. Уређенпщћу и предузетнишким 
духпм привлаши знаое и капитал и лидер је екпнпмскпг развпја регипна.“ 
Оснпвни циљ прпстпрнпг развпја ппщтине Ариље је прганизпванп активираое прпстпрних 
пптенцијала ппщтине Ариље и оихпвп стављаое у функцију развпја у складу са принципима 
пдрживпсти. 
Циљ израде Измена и дппуна Плана јесте ажурираое планскпг пснпва за прганизацију, кприщћеое, 
уређеое и защтиту прпстпра ппщтине Ариље, кпји треба да дпведе дп прганизпванпг активираоа 
прпстпрних пптенцијала Опщтине и усмераваоа оенпг даљег прпстпрнпг развпја у пквирима 
пдрживпсти. 

У пквиру наведенпг циља приприте имају следеће смернице: ажурираое ппдатака у пквиру 
анализе ппстпјећег стаоа; усклађиваое са планпвима вищег реда кпји су дпнети накпн усвајаоа 
Прпстпрнпг плана ппщтине Ариље; израда уређајних пснпва за делпве насеља Грдпвићи, Бпгпјевићи, 
Латвица, Ступшевићи, Трещоевица, Мирпсаљци, Драгпјевац и Вирпвп; редефинисаое правила 
грађеоа; преиспитиваое пптребе и мпгућнпсти израде трансфер станице; редефинисаое примене 
правила градое за ппљппривреднп и щумскп земљищте; редефинисаое кпмпатибилних садржаја; 
дефинисисаое зпне неппсредне санитарне защтите извприщта привременпг впдпзахвата; 
редефинисаоа правила идентификације припаднпсти лпкација дефинисаним зпнама; пзакпоеое 
бесправнп изграђених пбјеката кап и измена и дппуна правила кпјима се уређује изградоа малих 
хидрпелектрана. 

Измене и дппуне Плана се пднпсе на измене у текстуалнпм и графишкпм делу Прпстпрнпг 
плана ппщтине Ариље у целпсти. 

Изради Измена и дппуна Плана приступа се збпг усклађиваоа са пдредбама Закпна п 
планираоу и изградои („Сл.гл.РС“ брпј 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др закпн и 9/2020), изменама у 
складу са ппднетим иницијативама и преиспитваое планских рещеоа кпје су се ппказала кап 
неспрпвпдива.  
 

Члан 6. 
 
Средства за измену и дппуну Прпстпрнпг плана ппщтине  Ариље пбезбедиће се из бучета Опщтине 
Ариље. 

Нпсилац израде је Опщтинска управа ппщтине Ариље – Одељеое за урбанизам, изградоу и 
инспекцијске ппслпве. 

Рпк за Измену и дппуну Нацрта Плана је 150 дана пд дпстављаоа Извещтаја п изврщенпм 
ранпм јавнпм увиду Обрађивашу Плана, пдгпварајућих гепдетских ппдлпга и прибављаоа услпва 
надлежних пргана и прганизација. 
Динамика израде ппјединих фаза се уређује угпвпрпм између ппщтине Ариље и пбрађиваша Плана. 

 
Члан 7. 

 
Дп усвајаоа Измена и дппуна Плана забраоује се израда планских и урбанистишкп-технишких 

дпкумената за разраду нпвих лпкација за изградоу минихидрпелектрана кап и издаваое 
лпкацијских услпва пднпснп грађевинских дпзвпла за минихидрпелектране за све лпкације кпје нису 
заппшеле прпцедуру дпнпщеоа планских дпкумената пред СО Ариље пднпснп урбанистишкп-
технишких дпкумената пред Кпмисијпм за планпве ппщтине Ариље. 
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Члан 8. 

 
Рани јавни увид и јавни увид накпн пбављене струшне кпнтрпле Измене и дппуна Плана, 

пдржаће се у складу са Закпнпм п планираоу и изградои. 
Време и местп пдржаваоа ранпг јавнпг увида и  јавнпг увида у нацрт плана, биће накнаднп 

пглащенп у средствима јавнпг инфпрмисаоа. 
 

 
Члан 9. 

За пптребе Измене и дппуне плана приступа се изради Стратещке прпцене  утицаја плана на 
живптну средину (Рещеое п приступаоу изради стратещке прпцене утицаја на живптну средину при 
изради измена и дппуна Прпстпрнпг плана ппщтине Ариље 03 IV 501-14/2020 пд 24.02.2020. гпд.). 
 
  

Члан 10. 
Измене и дппуне Прпстпрнпг плана израдити у 5 аналпгних примерака и пет дигиталних примерака, 
пд шега ће један примерак и један дигитални примерак шувати пбрађиваш плана у свпјпј архиви а 
пстали примерци се шувају у надлежнпј служби Опщтинске управе Ариље. 

 
 
 

Члан 11. 
 

 Овпм Одлукпм се ставља ван снаге Одлука п изради измена и дппуна прпстпрнпг плана 
ппщтине Ариље III брпј 022-33/2017 дпнета на 14.седници пджанпј 29.12.2017.гпдине („Службени 
гласник ппщтине Ариље“ бр.1/18). 
Одлука ступа на снагу  данпм пбјављиваоа у Службенпм гласнику ппщтине Ариље. 
 
 
 

Република Србија 
Скупштина општине 

III брпј 350-20/2020 пд 05.03.2020. гпдине 
А р и љ е 

 
 

                       ПРЕДСЕДНИК СО 
                                 Терзић Драгиша с.р. 

                                                                   
 
 
 

 
 

 


