
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021), члана 40. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 2/2019), члана 52. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон  9/2020 и 52/2021), у складу са члановима 2,3 и 

13. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских 

докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове 

јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и 

висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија ("Сл. гласник РС", 

бр. 32/2019),  

               Скупштина општине Велико Градиште на 15. седници одржаној дана 08.04.2022. године 

донела је,  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

Члан 1.               

 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Комисији за планове општине Велико Градиште: 

 

1. Марин А. Крешић дипломирани инжењер архитектуре из Београда, лиценце бр 100008705, 

200000703, Председник комисије  

2. Малиша Ј. Стефановић дипломирани инжењер архитектуре из Великог Градишта, лиценце 

бр 200047703, 300119903, 400243403,  члан. 

 

            ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за планове општине Велико Градиште : 

 

1. Малиша Ј. Стефановић дипломирани инжењер архитектуре из Великог Градишта, лиценце 

бр  

200047703, 300119903, 400243403, за Председника комисије, 

2. Зорица Р. Сретеновић, дипломирани инжењер архитектуре из Чачка, бр. лиценце 200 0451 

03,300 5159 03, 381 0724 13 за члана. 

 

Члан 2. 

   Именованим лицима мандат траје до истека мандата Комисији за планове општине 

Велико Градиште образоване Решењем Скупштине општине Велико Градиште бр. 02-16/2019-01-

1 од 30.9.2019.г. 

 

Члан 3. 

              Решење објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.          

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

              Правни основ за доношење решења у предлогу садржан је у одредби члана 52. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) према којој је предвиђено да се 

ради обављања стручних послова у поступку израде планова и спровођења планских докумената 



као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице 

локалне самоуправе, образује и разрешава Комисију за планове.  

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. 

Чланом 2 и 3. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну 

контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, 

комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког 

пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија 

("Сл. гласник РС", бр. 32/2019) предвиђено је да Комисија за планове у свом саставу има најмање 

5 чланова укључујући председника, заменика председника и секретара комисије.  

Марин А. Крешић дипломирани инжењер архитектуре из Београда, именован за 

председника комисије решењем скупштине бр.02-16/2019-01-1 од 30.9.2019.г. поднео је оставку 

из личних разлога, те је  настала потребна за именовањем новог председника комисје. Обзиром на 

своју стручност  у области планирања, уређења простора и изградње за председника комисије 

предложен је Малиша Ј.Стефановић, дипломирани инжењер архитектуре из Великог Градишта 

који је био члан Комисије. За члана комисије именована је Зорица Р. Сретеновић из Чачка 

дипломирани инжењер архитектуре, која је дипломирала на Архитектонском факултету у 

Београду 1989.године и руководила израдом великог броја планских докумената и има искуство у 

изради пројеката високоградње. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења жалба није дозвољена, али се може 

покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 15 дана од дана 

пријема овог решења, у складу с одредбама ЗУС-а. 

 

 

 

Број: 02-66/2022-01-1 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО 

 

Владимир Штрбац  с.р. 


