На основу члана 35. Став 7. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС»,
број 72/09, 81/09-исправка и 64/10-УС,24/2011 и 121/2012), 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 129/07) и
члана 41. став 1. тачка 6. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан («Сл. гласник
Пчињског округа», број 21/08 и 8/09 и «Сл. гласник града Врања»11/13), Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 19.03.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Усвајају се Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин
Хан („Сл. Гласник Пчињског округа“, број 25/07) у (даљем тексту: План), које су у
прилогу ове одлуке и чине њен саставни део. Саставни део одлуке је и Извештај о
обављеном јавном увиду у нацрт Плана.
Члан 2.
Изменама и допунама плана генералне регулације за насеље Владичин Хан
одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног уређења, као и правила
регулације, уређења и грађења за територију КО Владичин Хан, у складу са Законом о
планирању и изградњи и другим подзаконским прописима од значаја за ову област.
Члан 3.
План се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документације плана.
Текстуални део плана чине Општи део, Концепција планираних намена, Правила
уређења, Правила грађења и Спровођење плана.
Графички део плана садржи:
o
o
o
o
o
o
o
o

Постојећу намену површина
План намене површина
Саобраћајно и нивелационо решење
План регулације са грађевинским линијама
Хидротехничку и гасоводну инфраструктуру
Телекомуникациону инфраструктуру
Електроенергетску инфраструктуру
Спровођење плана

Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500

Документација плана садржи:
Одлуку о приступању изради Измена и допуна ПГР Владичин Хан,
Услове ЈКП и осталих институција,
Концепт измена и допуна плана генералне регулације Владичин Хан,
Мишљење Комисије за планове општине Владичин Хан о Концепту ПГР
градског подручја општине Владичин Хан од дана 15.06.2012. године,
o Инжењерско геолошку карту,
o Регистрацију ЈУГИНУС ДОО и лиценцу одговорног урбанисте.
o
o
o
o

Члан 4.
План се остварује урбанистичким пројектима и другим општим и посебним
актима у складу са Законом.
Члан 5.
План са документационом основом чува се трајно у архиви Општинске управе
општине Владичин Хан.
Члан 6.
План мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току
важења плана у седишту доносиоца и путем интернет стране органа надлежног за
његово доношење.
Члан 7.
Текстуални део Плана објавити у „Службеном гласнику града Врања“.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Врања“.
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