
           

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС», број 

72/09 и 81/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС», бр. 

129/2007), члана 41. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09) и члана 128. Пословника Скупштине општине 

Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“, број 15/10), Скупштина Општине Владичин 

Хан на седници одржаној дана  14.09.2010. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

НАСЕЉЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

 
Члан 1. 

 

Врше се измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан 

(„Сл. Гласник Пчињског округа“, број 25/07) у даљем тексту План. 

 

Члан 2. 

 

Измене и допуне Плана врше се у делу намена површина, статус земљишта 

планиране регулације, саобраћајног и нивелационог решења.  

 

Члан 3. 

 

Циљ измена и допуна плана јесте  утврђивање и разрада планских решења плана 

генералне регулације за насеље владичин Хан („Сл. Гласник Пчињског округа“, број 

25/07)  

 

Члан 4. 

 

Изменама и допунама плана извршиће се прилагођавање Плана са одредбама 

Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, број 72/09 и 81/09). Границе 

планског подручја остају непромењене. 

Садржина плана биће израђена у складу са  Законом о планирању и изградњи 

(„Сл. Гласник РС“, број 72/09 и 81/09). 

 

Члан 5. 

 

Рок за израду Плана је 2 (две) године од дана ступања на снагу ове одлуке.     

 

Члан 6. 

 

Носилац израде плана може бити овлашћено предузеће односно организација и 

друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова 

урбанистичког планирања и израде урбанистичких планова на основу члана 36 и 38. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, број 72/09 и 81/09). 

Израду Плана финансира, у складу са чланом 39. Овог Закона, јединица локалне 

самоуправе уз могућност суфинансирања од стране надлежног Министарства за 

послове просторног планирања. 

 

 



 

Члан 7. 

 

За потребе израде Плана није потребно прикупљати сагласности јавних 

предузећа и организација које немају утицај на измењена планска решења. 

 

Члан 8. 

 

Излагање плана на јавни увид извршиће се после стручне контроле од стране 

Комисије за планове општине Владичин Хан. 

О спровођењу јавног увида стараће се Општинска управа општине Владичин 

Хан. Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 

(тридесет) дана од дана оглашавања. Јавни увид ће се обавити у просторијама 

Општинске управе Општине Владичин Хан, Одељења надлежног за послове урбанизма. 

 

Члан 9. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику града Врања». 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

            Број:06-49/5/2010-01 
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