
 

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

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 

- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 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, 99/15 и 100/16), Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној 

дана 05.06.2018. год. донела је  

Одлуку 

о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 

комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром 

„Топлички Бистрик“ 

Члан 1. 

У Одлуци о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ 

„Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“ 

(„Службени лист Града Ниша“ број 103/2017), члан 2. мења се и гласи: „Обухват измена и 

допуна Плана Детаљне Регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно 

– туристичким центром „Топлички Бистрик“  чини простор на реци Топлици узводно од 

„Старог млина“ на к.п.бр. 983, 105/1, 105/2, 977 К.О. Дољевац. Планирана МХЕ „Бисерка“ 

је прибранске снаге 400 kV, обухват ПДР-а за МХЕ „Бисерка“ је површине око 25ha и иде 

деловима парцела к.п. бр.983, 105/1, 105/2, 977 К.О. Дољевац. 

На к.п.бр.105/1 уместо планираног рекреативно-туристичког центра у површини од 

3,12ha у границама к.п.бр.105/1 у К.О. Дољевац планирати привредну делатност радно -

пословну зону.“ 

Члан 2. 

У Одлуци о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ 

снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“ („Службени лист 

Града Ниша“ број 103/2017), члан 6.  став 2. мења се и гласи „Рок израде измена и допуна 

ПДР-а комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kVса рекреативно – туристичким центром 

„Топлички Бистрик“ је до 31.12.2018.год.“ 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

Одлуку доставити: 

- Комисији за Планове; 

- Обрађивачу ПЛАН урбан д.о.о. Нишка Бања; 

- Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности; 

- Архиви; 
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