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                                                                                                            ПРИЈЕДЛОГ

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  
ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ

 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „РАДУЛОВАЦ“ 

 

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

          ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно

одине 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

ИЗРАДЕ  

општине 

за просторно уређење 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гасник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репбулике Српске, број 97/16), члана 

37. Статута општине Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) 

и чл. 161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 21/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор 

на___. сједници, одржној ___.___2017. године, д о н и ј е л а   је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ 

РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА „РАДУЛОВАЦ“ 

 

 

1. Скупштина општине Прњавор именује Савјет за укупно праћење израде 

Регулационог плана „Радуловац“ (у даљем тексту „Савјет“), у саставу: 

 

1) Олег Хумењук, дипл.инж.грађевине, 

2) Владимир Рупа, инжењер грађевинарства, 

3) Радоје Дебељак, дипл.просторни планер 

4) Борислав Петровић, дипл.инжењер електротехнике, 

5) Синиша Новић, дипл.инжењер архитектуре. 

 

2. Замјенски члан за именоване чланове из тачке 1. је Сандра Лекић, дипломирани 

инжењер архитектуре. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења  израду Регулационог плана 

„Радуловац“, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду Регулационог плана „Радуловац“ и заузима стручне ставове 

у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености документа са документима просторног уређења, који 

представљају основу за његову израду, као и усаглашености документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима 

заснованим на закону. 

5. Савјет се именује на период док се не донесе Регулациони  план „Радуловац“ . 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама 

одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 13/14 и 31/16). 

О б р а з л о ж е њ е 

  Скупштине општине Прњавор на 11. Сједници одржаној дана 17.11.2017. 

године донијела је одлуку о приступању изради Регулационог плана „Радуловац“. 

      На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), Скупштина општине 

Прњавор надлежна је да именује Савјет за укупно праћење израде Регулационог 

плана „Радуловац“. 
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 Задаци Савјета, као и период на који се именује Савјет прописани су Законом 

о уређењу простора и грађењу. 

            Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиуву  рјешења. 

        ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

   Против овог рјешења није дозвољена жалба али се може покренути управни 

спор пред Окружним судом Бања Лука, у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

                                                                

                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Жељко Симић 

 

      __________________________                                                                                  

Број: 01-___-___/17 

Датум: ___.___.2017. године, 

Прњавор. 

 

 


