
 

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/2009, 24/2011, 121/2012, 132/14 и 145/14) и члана 37.став 1. тачка 6.  Статута 

Општине Дољевац („Сл.лист града Ниша“ бр. 69/2008,  89/2010, 14/2012, 32/2012, 

70/2012, 57/2013,  9/2014, 26/15 и 99/15),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  12.02.2016. године, 

донела је 

 

Одлуку 

о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ 

„Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 2145 кW 
 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“,  

на реци Јужној Морави, снаге око 2145 кW («Сл.лист Града Ниша» бр. 9/14и 98/14 ),  

у називу Одлуке, члану 1. и члану  3. уместо: “2145 кW“, треба да стоји: 

„“1680 кW“. 

 

У члану 4,  уместо: „КП бр.: 1536, 1530,1531,1532,1533, 1534,1535 и 1802“, 

треба да стоји: „претежно КП бр. 1802“ 

 

 

Члан 6. мења се и гласи: «приступа се изради Стратешке процене утицаја на 

животну средину ПДР-а, по основу Мишљења о приступању изради Стратешке 

процене утицаја на животну средину Плана, донетог од стране надлежног органа 

општине Дољевац бр.501-1/16 од 25.01.2016.год. ». 

 

У члану 8, уместо «2 године», треба да стоји «30 месеци». 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Града 

Ниша". 

 

 

Одлуку доставити: 

- Комисији за планове општине Дољевац 

- Подносиоцу иницијативе: Друштву за производњу, промет и услуге 

„СОЛОМОНТ ЕНЕРГИЈА“ ДОО - Дољевац, др Михајла Тимотијевића 5, 

18410 Дољевац,  

- Обрађивачу 

- Одељењу за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове 

- Архиви  

Број:  350-4 

Дана: 12.02.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                                                 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                           

Томислав Митровић 

  



 
На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/2009, 24/2011, 121/2012, 132/14 и 145/14) и члана 37.став 1. тачка 6.  Статута 

Општине Дољевац („Сл.лист града Ниша“ бр. 69/2008,  89/2010, 14/2012, 32/2012, 

70/2012, 57/2013,  9/2014, 26/15 и 99/15),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  12.02.2016. године, 

донела је 

 

 

Одлуку 

о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“,  

на реци Јужној Морави, снаге око 2611 кW 
 
 

Члан 1. 

  У Одлуци о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“,  

на реци Јужној Морави, снаге око 2611 кW («Сл.лист града Ниша» бр. 9/14  и 98/14),  

у називу Одлуке, члану 1. и члану  3. уместо: “2611 кW“, треба да стоји: 

„“1680 кW“. 

 

У члану 4. речи: „од моста на државном путу II реда (R214)“ бришу се, а речи: 

„П=19.50.76 ха“ замењују се речима: „оквирног захвата око 20 ха“. 

 

Члан 6. мења се и гласи: «приступа се изради Стратешке процене утицаја на 

животну средину ПДР-а, по основу Мишљења о приступању изради Стратешке 

процене утицаја на животну средину Плана, донетог од стране надлежног органа 

општине Дољевац бр.501-5/16 од од 25.01.2016.год..». 

 

У члану 8, уместо «2 године», треба да стоји «30 месеци». 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Града 

Ниша". 

 

Одлуку доставити: 

- Комисији за планове општине Дољевац 

- Подносиоцу иницијативе: Друштву за производњу, промет и услуге 

„СОЛОМОНТ ЕНЕРГИЈА“ ДОО - Дољевац, др Михајла Тимотијевића 5, 

18410 Дољевац,  

- Обрађивачу 

- Одељењу за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове 

- Архиви  

 

Број:  350-3 

Дана: 12.02.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                           

Томислав Митровић 

 



 
На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/2009, 24/2011, 121/2012, 132/14 и 145/14) и члана 37.став 1. тачка 6.  Статута 

Општине Дољевац („Сл.лист града Ниша“ бр. 69/2008,  89/2010, 14/2012, 32/2012, 

70/2012, 57/2013,  9/2014, 26/15 и 99/15),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  12.02.2016. године, 

донела је 

 

Одлуку 

о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чечина“,  

на реци Јужној Морави, снаге око 2293 кW 
 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чечина“,  

на реци Јужној Морави, снаге око 2293 кW («Сл.лист Града Ниша» бр. 9/14 и 98/14),  

у називу Одлуке, члану 1. и члану  3. уместо: “2293 кW“, треба да стоји: 

„“1680 кW“. 

 

У члану 4,  у другој реченици реч: „Копријан“ замењује се речју „Чечина“ а 

реч: „30 hа“ замењујe се речју: „20 hа“. 

 

Члан 6. мења се и гласи: «приступа се изради Стратешке процене утицаја на 

животну средину ПДР-а, по основу Мишљења о приступању изради Стратешке 

процене утицаја на животну средину Плана, донетог од стране надлежног органа 

општине Дољевац 501-4/16 од 25.01.2016.год.». 

 

У члану 8, уместо «2 године», треба да стоји «30 месеци». 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Града 

Ниша". 

 

 

Одлуку доставити: 

- Комисији за планове општине Дољевац 

- Подносиоцу иницијативе: Друштву за производњу, промет и услуге 

„СОЛОМОНТ ЕНЕРГИЈА“ ДОО - Дољевац, др Михајла Тимотијевића 5, 

18410 Дољевац,  

- Обрађивачу 

- Одељењу за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове 

- Архиви  

 

Број:  350-5 

Дана: 12.02.2016 године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                                                 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                           

Томислав Митровић 


