
 

На основу члана 46, а у вези члана 39. став 3. члана 57. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 41. и 138. Статута 
Општине Владичин Хан  ("Службени гласник Пчињског округа", број 21/2008. године), 
Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 30.10. 2008. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА КОРИДОРА  

ДАЛЕКОВОДА 400 kV  ТС НИШ 2 - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ СА 
ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, 

 ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 

Члан 1. 
Приступа се изради измена и допуна Генералног плана коридора далековода 400 kV 

ТС "Ниш 2" - граница Македоније са елементима плана детаљне регулације, деоница 
далековода на територији општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа", 
број 13/2007), у даљем тексту: Измена и допуна плана. 

Измена и допуна плана се ради на иницијативу ЈП "Електромрежа Србије" из 
Београда. 

Члан 2. 
Повод за израду Измена и допуна плана је усклађивање трасе планираног далековода 

са актуелним стањем на терену и обезбеђење услова за решавање имовинско-правних 
односа.  

Циљ израде Измена и допуна плана је стварање планског основа за корекцију дела 
трасе планираног далековода., односно стварање планског основа за издвајање јавног од 
осталог земљишта и основа за издавање извода из плана.   

Члан 3. 
Планско подручје Измена и допуна плана представља коридор далековода у дужни од 

око 1.265 m, са заштитним појасом ширине 60,0 m. 
 Граница Измена и допуна плана одређена је графички, у прилогу Програма за израду 

Измена и допуна плана (карта број 2), и следећим пописом обухваћених. катастарских 
парцела у КО Доња Козница: 

- целе парцеле: 1487, 1493, 1497, 1498, 1499, 1766 и 1769; 
- делови парцела: 1469, 1471, 1475, 1477, 1479, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 
1493, 1494, 1495, 1496, 1500, 1501, 1503, 1591, 1594, 1595, 1732, 1733, 1734, 1765, 1767, 
1768, 1770, 1795/2, 1796, 1814, 1815, 1816, 4127, 4138, 4139, 4140, 4141, 4147 и 4153. 

У случају потребе за ближим тумачењем границе Измена и допуна плана, меродаван је 
графички приказ планског обухвата у прилогу Програма за израду Измена и допуна плана. 

Граница Генералног плана у делу који није обухваћен Изменом и допуном плана остаје 
непромењена. 

Члан 4. 
Стручни обрађивач Измена и допуна плана је Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије из Београда. 
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Члан 5. 
Стручни обрађивач Измена и допуна плана је дужан да нацрт плана уради у року од 

30 дана од дана објављивања ове одлуке. 

Члан 6. 
Средства за израду Измена и допуна плана обезбеђује ЈП "Електромрежа Србије" из 

Београда. 

Члан 7. 
Забрањује се изградња у обухвату Измена и допуна плана за време израде Измена и 

допуна плана, а најдуже годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 8. 
Нацрт Измена и допуна плана подлеже стручној контроли од стране Комисије за 

планове општине Владичин Хан. 
Након стручне контроле, нацрт Измена и допуна плана биће изложен у згради СО 

Владичин Хан у трајању од 15 (петнест) дана. 
Место и време излагања нацрта Измена и допуна плана на јавни увид и одржавања 

стручне расправе објавиће се у дневном листу, најкасније 7 (седам) дана пре почетка јавног 
увида. 

Члан 9. 
О јавном увиду и стручној расправи стараће се Одељење за урбанизам, имовинско-

правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан. 

Члан 10. 
Саставни део ове одлуке је Програм за израду Измена и допуна плана урађен од 

стране Института за архитектуру и урбанизам Србије из Београда и Одлука о неприступању 
изради стратешке процене утицаја Измене и допуне плана на животну средину. 

Члан 11. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Пчињског округа". 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ: 06-82/3/2008-01 
 
 

 
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
 __________________________ 
            Драган В. Димитријевић 

 


