
                                                                                                  
Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-222/2017-01 

Датум: 29.11.2017. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 35. став 6. и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 

(,,Службени гласник РС“ број: 72/09, 81/09-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 28. став 1. тачка 5. и члана 12. став 1. 

тачка 2. Статута општине Црна Трава ( „Службени гласник града Лесковца“, број 

17/2012 ),  

Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана 29.11.2017. године  

доноси 

 

   О Д Л У К У 

о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу објекта ветропарка 

за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије „Вртоп“, у 

општини Црна Трава 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу објекта ветропарка за 

производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије „Вртоп“, у општини 

Црна Трава. 

 

Члан 2. 

 Основни циљ израде Плана детаљне регулације за изградњу објекта ветропарка 

за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије „Вртоп“, у општини 

Црна Трава је коришћење потенцијалне снаге ветра за производњу електричне енергије, 

што је у потпуности у складу са савременим тенденцијама у производњи електричне 

енергије, с обзиром  да се ради о обновљивом извору за производњу тзв. „чисте“ 

енергије. Предметни простор припада источном делу Републике Србије у Јабланичком 

управном округу, у југоисточном делу општине Црна Трава, у подручју 

административне општинске границе према општини Сурдулица.  

 Након анализе просторних и развојних могућности, планираних потреба, али и 

ограничења, предметни простор пружа могућности развоја у погледу инвестирања у 

развој савремених технолошких процеса у области ветропаркова за производњу 

електричне енергије, као и одређивање смерница развоја овог дела општине у погледу 

одређивања и просторног и  урбанистичког уређења ширег простора. 

 Израда плана детаљне регулације простора поред осталог омогућава и одређује 

и: 

- Стварање планског основа за изградњу постројења за производњу електричне 

енергије коришћењем енергије ветра, 

- Планирање и обезбеђивање капацитета комуналне и техничке инфраструктуре за 

планирану изградњу, 

- Сагледавања и планирања других аспеката развоја ширег подручја у предметном 

делу општине. 

 

 



 

Члан 3. 

Оквирне границе подручја обухвата Плана детаљне регулације дате су 

графичким прилозима (извод из Измене и допуне просторног плана општине Црна 

Трава, бр.06-96/2015-01 од 30.03.2015. године објављеног у Службеном гласнику града 

Лесковца“ , бр.6, од 06.04.2015.  и  Просторног плана посебне намене Власина, 05 број 

312-8000/2004-1, од 02.12.2004.године, објављеног у Службеном гласнику РС, бр. 133, 

од 14.12.2004.), док ће се коначне границе обухвата Плана, одредити приликом 

припреме и стручне контроле концепта  истог. 

 У поменутим планским документима предвиђена је изградња објеката 

ветропаркова за производњу електричне енергије. 

 

Члан 4. 

 Садржај Плана детаљне регулације дефинисан је чланом 28. Закона о планирању 

и изградњи (,,Службени гласник РС“ број: 72/09, 81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14). 

 

Члан 5. 

 Израда Плана детаљне регулације поверава се јавним предузећима, другим 

организацијама које оснују ЈЛС, привредним друштвима, односно другим правним  

лицима, која су уписана у одговарајући ргистар за израду предметне документације. 

(Члан 36. Закона о планирању и изградњи).  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

Председник 

Јоца Митић 

___________________ 

 

 

 


