
 

     

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник  
РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука 
УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ) члана 12. став 1. Правилника о начину и 
поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за 
контролу усклађености планских докумената и комисије за планове  јединице локалне 
самоуправе и комисије за стручни контролу урбанистичког пројекта, праву и висини 
накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Сл. гласник РС“, 
број 32/2019), члана 60. став 1 тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 
4/19)  и Предлога Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије број 350-01-00064/2021-11 од 01.02.2021.године, Скупштина града Ужица на 
седници одржаној ----------- 2021. године, доноси   

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

I У Комисију за планове именују се: 

За председника  
1. Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх, ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш, лиценце 

ИКС бр. 100 0124 08, 200 0008 03 и 300 Е 608 07. 

 За заменика председника: 
2.Срђан Радаковић, дипл.инж.арх.“Градинжењеринг“ доо Ужице, лиценце ИКС 

бр. 300 1426 03,  

За секретара: 

3.Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градска управа за урбанизам, изградњу и 
имовинско-правне послове града Ужица, лиценце ИКС 310 6730 04, 410 4060 03 

 За чланове: 
4.Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж, Министарство грађевинарства, саобраћаја  

и инфраструктуре Републике Србије, Сектор за контролу и надзор - Златиборски управни 
округ са седиштем у Ужицу, лиценце ИКС бр 315 А 215 04 и 415 7360 04.  

5.Никола Максимовић, дипл. маш.инж. ЈП „Ужице развој“ Ужице, лиценце ИКС 

бр. 332 L 

6.Предраг Гавовић инж. геодез. РГЗ Служба за катастар непокретности Ужице. 
7.Александар Маљевић дипл.саоб.инж. МУП РС, Полицијска управа Ужице 

лиценца ИКС бр.370 Ј971 11. 
II Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх. и Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж. 

именују се у Комисију за планове као представници Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије на основу Предлога Министарства број 
350-01-00064/2021-11 од 01.02.2021.године. 

III За техничког секретара Комисије за планове именује се Оливера Ћирковић, 

дипл. просторни планер, Град Ужице,  Градска управа за урбанизам, изградњу и 
имовинско-правне послове. 

IV Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Ужица". 

 



 2 

V Ступањем на снагу овог решења  престаје да важи Решење Скупштине града 

Ужица о именовању Комисије за планове („Сл. лист града Ужица 13/17). 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

I број 350-17 /21,  ----------.2021. године                                    Бранислав Митровић  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за планове садржан је у 
одредби члана 52.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-

испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 
54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-

други закон и 9/2020 )  и чл. 12. став 1. Правилника о начину и поступку избора чланова 
комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености 
планских докумената и комисије за планове  јединице локалне самоуправе и комисије за 
стручни контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, 
као и условима и начину рада комисија („Сл. гласник РС“, број 32/2019). 

Одердбом чл.52. став 1., 2., 3., 5. и 6. Закона о планирању и изградњи прописано је 
следеће: 

„Ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских 
докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским 
документом и овим законом, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних 
органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове (у 
даљем тексту: Комисија). 

Председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област просторног 
планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова 
у области планирања, уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу 
са овим законом. 

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

Мандат председника и чланова Комисије траје четири године. 
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе“. 

Одредбом члана 12. Став 1. Правилника о начину и поступку избора чланова 

комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености 
планских докумената и комисије за планове  јединице локалне самоуправе и комисије за 
стручни контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, 
као и условима и начину рада комисија („Сл. гласник РС“, број 32/2019)  прописано је:  

„Скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове јединице 
локалне самоуправе, у складу са Законом“. 

У складу са чл. 4. истог Правилника којим је прописано да чланови комисије за рад 
у комисији припада право на накнаду,  накнада за рад члановима Комисије за планове 
овом одлуком утврђује се у износу од 20% републичке просечне нето зараде према 
подацима за последњи месец објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Новом Одлуком о образовању Комисје за планове прописано је да Комисија има 7 
чланова.Министарство надлежно за послове урбанизма предложило да се у Комисију за 
планове као представници министарства именују два члана, и то: Станковић Мирољуб 
дипл. инж.арх. и Мољевић Милијана дипл. инж грађ.Поред представника министарства у 
Комисију за планове потребно је именовати још пет чланова са одговарајућим лиценцама. 

Адмнистративне послове за Комисију за планове обавља технички секретар,  који 

на предлог председника и секретара Комисије сазива седнице Комисије, прима захтеве и 
доставља их Комисији,  води записник, израђује  одлуке, мишљења и закључке које 
комисија доноси и сл.  
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Peny6.nurca Cp6uja

MI,IHI{CTAPCTBO TPAREBI4HAPCTBA,

CAOEPAhAJA II I,IH@PACTPYKTYPE

Cexrop 3a npocropHo n,'taHHpalbe r yp6aHusan

Epoj : 350-0 1 -0006412021 -1 1

. Iaryr,r:01.02.2021.-'; 
Kpa,rsa Mtr:ryruHa l0a, EeorpaA

Ha ocHory,u 1, 52. cxlas 3. 3arosa o trnaHl{pa}sy H L{3rpa,qrLz (,,ClyN6eHI,t ruIacHHK PC", 6p.

72l\g, }ll}g-ucrp., 64110-yC, 24111, l2lll2, 42113-yC, 50/13-yC, 98113-yC, 132114, 145114,

83/18,31119,37119-tp. 3ar(oH w9120),,1Il. 12. cras2. llpanumruxa o Har{HHy r.t rocrynKy ws5opa

qJraHoBa rouucraje 3a crpyqHy r(oHrpoiry nraHcxnx AoKyMeHara, xouucuje 3a KoHTpoJIy

ycxlaleuocru rrJraHcxlrx AoKyMeHara, xouucuje 3a nnaHoBe jeanultue JIoKMHe caMoynpaBe H

r<orr.ll,tcnje 3a crpyqHy KoHTpoJry yp6auucruuror npojex'ra, fipaBy A Bucvuvt HaKHa"[,e qraHoBI4Ma

xouucnje, Kao u ycnoBuMa r,r Haqr.rHy paAa xouucuja (,,Clyx6-eHu TJIacHI,IK PC", 6poj 3212019), u utt,

2. 611as 1. raqra 5) ra un. 7. cras l. 3axosa o MHHIacrapcrBHMa (,,ClyN6enn HIacHHK PC", 6poj

12812020), MnHucrap HaAJIexaH 3a IIocJIoBe rpocropHor rJIaHI,IpaBa n yp6anusua gaje:

tIPEAJIOf
qraHoBa Kouncuje 3a IIJIaHoBe

IIPEzuIAX{y CE :a qrasone Koutzcuje 3a nnaHoBe Cxynurrune rpaAa Yxuua:

- Mupory6 CTAHKOBIIh, Aun.n. LrHx. apx. n3 Haua, nlllreHue I4KC 6poj: 100012408,

200000803 u 300E60807; a

- Mu,rujana MOJbEBUt, Aunr. rpa!. uHx. ns YNurta, rII4IIeHue I4KC 6poj: 315A21504 u

415n6404.
O6pa3noit<erbe

grasou 52. craa 3. 3axoua o [naHr4parLy 14 H3rpaArtn (,,Cryx6eul4 riIacHI4K PC",6p,72109,

8l/09-racnp., 64110-yC, 24lll, 121112, 42113-yC,50/13-yC, 98/13-yC, 132114, 145114, 83llB,

31119,37119-Ap. 3aKoH ugDA) nponzcaHo je 4a je4ny rpehraHy qraHoBa Kouucraje sa nrauoae, xoju

he o6aa.rrarl crpyr{He nocJroBe y [ocryrrKy t{3paAe r cuporoferra [JIaHcKI.{x AoKyMeHara u raBarv

orpyrrHa Mlrur,rberna tro 3axreBy HaAJrexHor opraHa, a uujw MaHAar rpaje verupu ro.ry{He, flpeAJlar(e

Mr4Hr4crap HaAJrexaH 3a rIocJIoBe flpocropuor nJIaHI,Ipa]La u yp5auutwa.
glasou 12, c.ras 2. flpanralnr,rKa o Har{rHy 14 rrocrynry u:6opa qJIaHoBa rourucuje :a

crpyqHy KoHrpoJry 
.nJraHcxlrx 

AoKyMeHara, rouucuje 3a KoHTpoJIy ycxla[euocru nJIaHcKI,Ix

.4oxyMeHara, xor,,rncuje 3a rrJraHoBe je4uHuue JroKtlrrHe caMoynpaBe ra xolrracnje 3a crpyqHy KoHTpoJIy

yp6aullcruuxor npojexm, npaBy fl Buet4tt4 HaKHaAe qJIaHoBI,IMa xorraucnje, Kao I,t ycJIoBpIMa I4 HaqI4Hy

pa,ua roruucraja (,,ClyN6eur rracHHK PC", 6poj 3212019) nponucauo je Aa ce jeAHa rpehuna r{raHoBa

Korrlucuje 3a nJraHoBe jeaunraue JroxaJrHe caMoynpaBe r,rr',renyje Ha flpeAror MUHI.{crpa HaAJIexHor 3a

nocJroBe npocropHo t IIJIaHHpalba u y p6atuzva.

Carlacso oapeA6ar'aa'1n.2. crae 1. raqxa 5) ra ur. 7. ctaa l. 3axona o MI4HI4crapcrBHMa

(,,ClyN6euu rJracHr4K PC", 6poj 12812020), xojrarr,t cy o6pa:onaHa MuHllcrapcrra u yrepleH ILI{xoB

AeJrorpyr, Muuncrapcrno rpafennHapcrna, cao6pahaja ra raHQpacrpyKrype HaAJIexHo je 3a

o6anrame nocJloBa apxaBHe ynpaBe xojra ce oAHoce Ha yp6auu:au n

C noutonarrerra,

Mp

I]O

119-01-107212020-02 2020. rot.

.IlocTanreso: I'paa VNuue - fpaacxa ynpaBa, [peAnoxeHl4M qJ]aHoBI4Mav apxvBu


