
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                  ПРИЈЕДЛОГ 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 43. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 37. Статута општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на 

сједници, одржаној ____________доноси 

О Д Л У К У 

о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана Пословне зоне 

„Термоелектрана“ у Драгаловцима 

Члан 1. 

Овом Одлуком именује се Савјет плана за праћење израде Регулационог плана 

Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима. 

Члан 2. 

У Савјет се именују: 

 Горан Јеринић – дипл. инж. руд, из реда привредника, 

 Горан Николић – дипл. инж. грађ, ЕФТ, 

 Александар Цвијановић – дипл. инж. арх, из реда стручњака, 

 Дражен Ковачевић – дипл. инж. арх, из реда стручњака, 

 Дијана Смиљанић Ђекић – дипл. прав, из Oпштинске управе. 

Члан 3. 

 Задатак Савјета је да, у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију прати израду документа просторног уређења, заузима 

стручне ставове о питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за који се 

документација просторног уређења доноси, као и стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености просторне 

документације са плановима који представљају основу за њихову израду, као и 

усаглашености документа просторног уређења са одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу и другим прописима заснованим на Закону. 

Члан 4. 

Чланови Савјета именују се на период док се документ просторног уређења не 

донесе. 

 



Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

Број:                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:                                                                    _________________________ 

                                                                                                                Остоја Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), члану 37. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члану 43. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 

3/16).  

Чланом 43. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) регулисано је да надлежна Скупштина, на приједлог 

носиоца припреме, именује Савјет плана, ради укупног праћења израде документа 

просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од 

потребе, обима и врсте документа. 

С обзиром да је Скупштина општине Станари донијела Одлуку о изради 

Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима, број: 01-020-8/18, 

те да је у поступку тендерска процедура за одређивање носиоца израде документа 

просторног уређења, неопходно је да се именује Савјет плана.  

За реализацију ове Одлуке нису потребна буџетска средства. 

Приједлог Одлуке доставља се Скупштини општине на разматрање и усвајање.   

 

 

ОБРАЂИВАЧ                                                                                         ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за просторно уређење,           Начелник општине 

стамбено-комуналне послове 

и екологију                                                                                                            


