
 

          

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

72/09,  81/09-исправка и 64/10-УС, 24/2011, 121/2012-УС и 42/13-УС), Правилника о 

садржини, начину и поступку израде планских докумената (»Сл. гласник РС», број 

31/2010), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС», 

број 127/09), члана 41. став 1. тачка 6. и члана 138. Статута Општине  Владичин Хан 

(«Сл. гласник Пчињског округа», број 21/08,8/09 и «Сл. гласник града Врања», број 

11/13),Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана  16.08.2014. 

године,  донела је  

 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, ВЛАДИЧИН ХАН (КО ЛЕПЕНИЦА, КО 

СУВА МОРАВА И КО ГРАМАЂЕ)  

 
Члан 1. 

 

Врше се измене и допуне Плана детаљне регулације индустријска зона, 

Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе) („Сл. Гласник града 

Врања“, број 25/10) у даљем тексту План. 

 

Члан 2. 

 

Измене и допуне Плана врше се у делу статуса земљишта, у обухвату зона 

санитарне заштите које су дефинисане постојећим планом.  

 

Члан 3. 

 

Циљ измена и допуна плана јесте  утврђивање јавног интереса за 

експропријацију и административни пренос земљишта у оквиру зоне санитарне 

заштите и издавање грађевинске дозволе.  

 

Члан 4. 

 

Изменама и допунама плана извршиће се прилагођавање Плана са одредбама 

Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС», број 72/09,  81/09-исправка и 64/10-

УС, 24/2011, 121/2012-УС и 42/13-УС). Границе планског подручја остају непромењене. 

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

(»Сл. гласник РС», број 72/09,  81/09-исправка и 64/10-УС, 24/2011, 121/2012-УС и 

42/13-УС). 

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,  81/09-исправка и 64/10-

УС, 24/2011, 121/2012-УС и 42/13-УС ). 

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

самоуправе уз могућност суфинансирања од стране надлежног Министарства.  

 

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: 06-126/4/2014-01 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИЦА 

    Данијела Поповић  

                                                                                


