СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 350-83/21
Датум: ______2021.године

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 54/2013 - решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2019, 31/2019 и 52/2021), 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), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној ---------.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању секретара Комисије за планове
1. Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., ЈП „Ужице развој“ Ужице, лиценце ИКС 310
6730 04, 410 4060 03 разрешава се дужности секретара Комисије за планове.
2.Предраг Милутиновић, дипл. правник, Градска управа за урбанизам, изградњу и
имовинско-правне послове града Ужица, именује се за секретара Комисије за планове.
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу града Ужица“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
____________________________
Образложење
Чланом 52. Закона о планирању и изградњи прописано је да 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.
Чланом 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
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условима и начину рада комисија прописано је да Скупштина јединице локалне
самоуправе образује комисију за планове јединице локалне самоуправе, у складу са
Законом.
Чланом 2. Одлуке о образовању Комисије за планове (''Службени лист града Ужица
8/21) прописано је да Комисија за планове има председника, заменика председника,
секретара и четири члана, који се именују 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.
Зоран Деспић, именован Решењем о именовању Комисије за планове (''Службени
лист града Ужица'' број 8/21), разрешава се дужности секретара Комисије, а уместо њега
предлаже се именовање Предрага Милутиновића, дипломираног правника.
Градско веће је на седници одржаној 15. јуна 2021.године, утврдило предлог
решења о разрешењу и именовању секретара Комисије за планове и предлаже Скупштини
да предлог размотри и усвоји.
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