
                             

 

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

72/09, 81/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), 

члана 38. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената 

(»Сл. гласник РС», број 31/2010) и члана 41. и 138. Статута Општине  Владичин Хан 

(«Сл. гласник Пчињског округа», број 23/08 и 8/09), Скупштина општине Владичин 

Хан  на седници одржаној дана  09.03.2011.године,  донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 
 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА 

ПРИРОДЕ КУКАВИЦА  

 

 
Члан 1. 

Приступа се изради  Плана детаљне  регулације строгог резервата природе 

Кукавица. 

 

 

Члан 2. 

Планом детаљне  регулације строгог резервата природе Кукавица одредиће се 

дугорочна пројекција развоја и просторног уређења, као и правила регулације, уређења 

и грађења за зону строгог резервата природе Кукавица, у складу са Законом о 

планирању и изградњи и другим подзаконским прописима од  значаја за ову област 

 

 

Члан 3. 

Граница планског обухвата припада катастарској  општини КО Кукавица.         

Површина територије износи око 150 ха.       

 Граница планског обухвата из претходног става је оквирна, а биће ближе 

утврђена у фази израде предлога Плана детаљне  регулације строгог резервата природе 

Кукавица. 

 

 

Члан 4. 

План детаљне регулације строгог резервата природе Кукавица представљаће 

плански и правни основ  за издавање Информације о локацији, Решења о локацијској 

дозволи и Решења о грађевинској дозволи од стране надлежног органа општинске 

управе Владичин Хан. 

 

 

Члан 5. 

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 . 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 6. 

Предлог  Плана детаљне регулације строгог резервата природе Кукавица биће 

изложен на јавни увид у згради СО-е Владичин Хан у трајању од 30 (тридесет) дана. 

Место и време излагања предлога Плана детаљне  регулације строгог резервата 

природе Кукавица на јавни увид и одржавање стручне расправе објавиће се у дневном 

листу, најкасније 7  (седам) дана пре почетка јавног увида. 

 

 

Члан 7. 

О јавном  увиду и стручној расправи стараће се Одељење за урбанизам, 

имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине 

Владичин Хан. 

 

          

Члан 8. 

Паралелно са Одлуком о изради Плана детаљне регулације строгог резервата 

природе Кукавица донеће се Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 

средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(«Сл.гласник РС» број 135/2004). 

 

 

Члан 9. 

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

гласнику Града Врања». 

 

 

                               

                                                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-14/7/2011-01 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

_________________ 

Данијела Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


