
На основу члана  34. и  97. Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ број: 

36/09), 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 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ОДРЕЂИВАЊА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКАЛДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА  ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком приступа се одређивању локације за изградњу и рад постројења за  

складиштење, третман и одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења  објеката на 

територији општине Владичин Хан, у складу са одредбама Закона о управљању 

отпадом и Закона о планирању и изградњи сагласно условима утврђеним овом 

одлуком. 

 

Члан 2. 

 

 При одређивању локације за изградњу и рад постројења за управљање отпадом 

узимају се у обзир: 

-количина и врста отпада 

-начин складиштења, третмана или одлагања отпада, односно врсте објеката и 

постројења 

-геолошка, хидрогеолошка, топографска, сеизмолошка и педолошка својства земљишта 

и микроклиматске карактеристике подручја 

-близина заштићених природних добара и одлике предела 

 

Члан 3. 

 

 Предлог за одређивање локације за изградњу и рад постројења за складиштење, 

третман и одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката даје 

Урбанистичка служба општинске управе Владичин Хан у складу са Просторним 

планом општине Владичин Хан, али тек након њеоговог објављивања у Службеном 

гласнику град Врања.    

                                                                     Члан 4. 

 

 Задатак урбанистичке службе је да сагласно  одредбама Закона о управљању 

отпадом и сагласно условима из ове одлуке придржавајући се одређених критеријума 

из члана 2 ове одлуке дефинише предлог локације за изградњу и рад постројења за 

складиштење, третман и одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката, а 

утврђивање и одређивање локације одредиће се накнадно. 

 

                                                                 

           



Члан 5. 

 

 Сагласно одредбама Закона о управљању отпадом и сагласно условима из ове 

одлуке придржавајући се одређених критеријума из члана 2.ове одлуке Урбанистичка 

служба је у обавези да дефинише и да предлог локације за изградњу  и рад постројења 

за складиштење, третман и одлагање грађевинског отпада од рушења објеката, а 

утврђивање и  одређивање локације одређиваће се након објављивања у „Службеном 

гласнику града Врања“ . 

 

                                                                      Члан 6. 

 

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

гласнику града Врања“ . 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-49/8/2010-01 

                                                                                                         

 

                    ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                                          Поповић Данијела 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


