Скупштина општине Врњачка Бања на __ редовној седници одржаној дана
_____2017.године, на основу чл.52. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС и 50/13-Одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 13. став 2. Правилника о условима и
начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу
усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе
(''Сл.гласник РС'', бр.55/15) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за планове општине Врњачка Бања
Члан 1.
Овом Одлуком образује се Комисија за планове општине Врњачка Бања (у даљем
тексту: Комисија), одређује број чланова и састав, мандат, утврђује се износ накнаде за
рад у Комисији, делокруг и начин рада, права и дужности чланова Комисије, као и
друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Задатак Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења
планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са
планским документом и законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем
тексту: Закон), као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних организационих
јединица Општинске управе.
Члан 3.
Комисија за планове има председника, заменика председника и 3 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.
Kомисија има и секретара.
Два члана Комисије за планове именују се на предлог министра надлежног за
послове просторног планирања и урбанизма.
Члан 4.
У Комисију за планове општине Врњачка Бања, именују се:
1. ____________________________________, _________________, председник,
лиценце број:___________________
2.____________________________________,________________., зам.председника,
лиценце број:______________________________
3. __________________________________,____________________, члан, лиценце
број:_________________________________
4. Марица Мијајловић, дипл.инж.арх. из Краљева, члан, лиценце ИКС
број:10007015, 200093206 и 300N92615, испред министарстава надлежног за послове
просторног планирања и урбанизма
5. Светлана Чеперковић, дипл.просторни планер из Врњачке Бање, члан, лиценце
ИКС број: 100011608 и 201099507, испред министарстава надлежног за послове
просторног планирања и урбанизма
6. Маја Здравковић, дипл. инг.арх., секретар.

Члан 5.
Мандат Комисије за планове траје четири године.
Члан 6.
За припрему и рад Комисији за планове се исплаћује накнада по одржаној
седници у висини 25% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког завода за
статистику.
Накнада се исплаћује на основу евиденције присуства седницама Комисије, коју
води секретар Комисије.
Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежној
организационој јединици Општинске управе која спроводи поступак стручне контроле и
поступак јавног увида и којима није у опису посла обављање послова из делокруга рада
Комисије из члана 2. ове Одлуке.
Чланови Комисије имају право на накнаду путних трошкова доласка на седницу
Комисије у висини цене превозне карте или накнаде за коришћење сопственог возила у
висини 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.
Члан 7.
Начин сазивања седнице, рада на седници и одлучивања, начин вођења
записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања записника,
одн.извештаја о обављеној стручној контроли, одн.о обављеном јвном увиду, обављање
стручних и административно-техничких послова за рад Комисије, уређује се
Пословником о раду Комисије, који предлаже председник Комисије и који Комисија
доноси на конститутивној седници.
Члан 8.
Комисија може образовати радне тимове, на начин и под условима прописаним
чл. 16. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских
докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за
плано ве јединице локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.55/15).
Члан 9.
На питања која нису регулисана овом Одлуком непосредно ће се примењивати
одредбе Закона и других прописа којима се којима се уређује планирање и изградња и
услови и начин рада комисија за планове јединица локалне самоуправа.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Решење о образовању Комисије
за планове (''Службени лист општине Врњачка Бања'',бр.15/13 и 18/16).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-____/17 од _____2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о образовању Комисије за планове (у даљем
тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, брoj 72/09,81/09-исправка, 64/10+УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука
УС, 50/13 – Одлука УС , 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члану 13. став 2.
Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских
докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за
планове јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.55/15), којима је утврђено
да скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове (у даљем
тексту: Комисија) и члану 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), којим је прописано да Скупштина
општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
Разлог за доношење овe Одлуке је у чињеници да је Скупштина општине
Врњачка Бања донела решење о образовању Комисије за планове општине Врњачка
Бања, бр. 020-189/13 од 17.9.2013.године, које је објављено у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', бр.15/13), а затим допуњено решењем објављеним у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', бр.18/16), и да је наведеним решењем именована Комисија за планове,
којој истиче мандат од 4 године, као и у потреби усклађивања са најновијим изменама
и допунама Закона о планирању и иградњи („Сл. Гласник РС“, брoj 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС , 98/13 –
Одлука УС, 132/14 и 145/14), као и са потребом усклађивања са одредбама Правилника о
условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије
за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.55/15) и одредбама Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник
РС“, бр.64/15).
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, актом бр.119-0100409/2017-11 од 24.8.2017.године, као надлежно за послове урбанизма и просторног
планирања је доставило предлог за 2 члана и то за: Марицу Мијајловић, дипл.инж.арх. и
Светлану Чеперковић, дипл.пр.планера.
Доношење ове Одлуке захтева исплату средстава из буџета општине, обзиром да
је у члану 52. став 6. Закона о планирању и изградњи прописано да се средства за рад
Комисије обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.
Обрађивачи:
Саша Радисављевић, секретар СО
Олгица Гајшек, зам.секретара СО
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

