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Привремени орган општине Мајданпек, 

на основу тачке 3.Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Мајданпек и образовању 
Привременог органа општине Мајданпек 
(''Службени гласник РС'' број 57/14), на седници 
одржаној дана 29.08. 2014. године,   на основу 
члана 35. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС и 98/13-УС), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07), као и члана 39. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), по прибављеном мишљењу Комисије 
за планове општине Мајданпек, број 350-
29/2014-03 од 23.06. 2014. године, донeo је 
 

ОДЛУКУ 

о изради Плана детаљне регулације коридора 
далековода 110 kV између 

 ТС 110/35 kV "Мосна" и ТС 110/35 kV "Никине 
воде", 

 деоница на територији општине Мајданпек  
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне 
регулације коридора далековода 110 kV између 
ТС 110/35 kV "Мосна" и ТС 110/35 kV "Никине 
воде", деоница на територији општине 
Мајданпек (у даљем тексту: План детаљне 
регулације). 

 
Члан 2. 

Циљ израде Плана детаљне регулације 
је стварање планског основа за изградњу 
деонице далековода 110 kV од ТС 110/35 kV 
"Мосна" - ТС 110/35 kV "Никине воде" , на 
територији општине Мајданпек.  

 

Члан 3. 
Повод за израду Плана је обезбеђење 

поуздане електроенергетске везе између 

постојеће ТС 110/35 kV "Мосна" на територији 

општине Мајданпек и ТС 110/35 kV "Никине 

воде" планиране у склопу ветропарка "Никине 

воде" на територији општине Неготин. 

Од око 14,0 km колико износи укупна 

дужина планираног далековода, предмет овог 

Плана детаљне регулације представља деоница 

дужине око 8,5 km на територији општине 

Мајданпек.   

Деоница далековода дужине око 5,5 km 

на територији општине Неготин представља 

предмет посебног планског документа који 

доноси Скупштина Општине Неготин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

За носиоца израде Плана детаљне 
регулације одређује се Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове 
Општинске управе Мајданпек. 

 
Члан 5. 

Планско подручје обухватиће део 
катастарске општине Тополница и Клокочевац у 
обиму који је неопходан за постављање и 
одржавање планираног далековода. Границу 
Плана детаљне регулације, која се успоставља 
дуж планиране трасе далековода, представља 
коридор укупне ширине 50,0 (2х25,0) m. 

 Графички приказ са ситуационим 

решењем прелиминарне трасе далековода 

одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни 

део. 

Коначна траса далековода са ближим 

описом границе планског обухвата утврдиће се 

нацртом Плана детаљне регулације. 

 

Члан 6. 

Према прелиминарном решењу трасе 
далековода, оквирна површина простора 
обухваћеног Планом детаљне регулације износи 
око 42,5 ha. 

Током израде Концепта Плана генералне 
регулације, услед функционалних потреба, 
инфраструктурних коридора и сл., могуће је 
одступање од границе дефинисане овом 
Одлуком, што ће се верификовати приликом 
стручне контроле Концепта Плана генералне 
регулације на Комисији за планове општине 
Мајданпек. 

 

Члан 7. 

Садржина Плана детаљне регулације 
биће усклађена са важећим планским 
документима, позитивним прописима којима се 
уређује област изградње високонапонских 
електроенергетских објеката и израду плана 
детаљне регулације за инфраструктурне 
коридоре. План ће садржати нарочито правила 
уређења и правила грађења која обезбеђују: 
непосредно спровођење планског решења 
изградње, експлоатације и одржавање 
далековода; заштиту непосредног окружења од 
нејонизујућег зрачења; заштиту животне 
средине, природних и културних добара; 
минимално нарушавање постојећих активности  
и развојних интереса корисника/власника 
површина и објеката у планском обухвату.   

План детаљне регулације ће садржати 
текстуални и графички део са пратећом 
документационом основом, у складу са чл. 28-
32. Закона о планирању и изградњи и чл. 29. и 
33.  

 
 

ГОДИНА: VII 

 

БРОЈ:18 

 

5. септембар 2014. 

ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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Правилника  о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената 
("Службени гласник РС", број 31/10, 69/10  и 
16/11). 

 
Члан 8. 

План генералне регулације се ради у две 
фазе: 1. фаза – израда Концепта Плана који 
подлеже стручној контроли Комисије за планове 
општине Мајданпек; 2. фаза – израда нацрта 
Плана којег, након стручне контроле Комисије за 
планове и Јавног увида, усваја Скупштина 
општине Мајданпек. 

 
Члан 9. 

Рок за израду Нацрта Плана детаљне 
регулације је шест месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

Члан 10. 
Средства за израду Плана детаљне 

регулације и остале трошкове потребне за 
израду и усвајање плана обезбеђује иницијатор 
израде планског документа, односно предузеће 
"Ват Енергија" д.о.о из Новог Сада.  
 

Члан 11. 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о 
приступању израде Стратешке процене утицаја 
Плана детаљне регулације на животну средину, 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне послове, број 350-38/2014-
03 од 27.08.2014 год. 

Члан 12. 

Нацрт плана детаљне регулације излаже 
се на јавни увид, и то у просторијама општине 
Мајданпек, у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања.  

Излагање нацрта Плана на јавни увид 
оглашава се у дневном и локалном листу, 
огласној табли у згради Скупштине општине и 
путем локалних радио и телевизиских станица. 

О излагању нацрта Плана на јавни увид 
стараће се Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

БРОЈ: 350-34 /2014-03 од 29.08.2014. ГОД. 

 

             ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ 

ОРГАНА,                                                                                                                 

Дејан Вагнер, с.р. 

Графички приказ подручја Плана 
детаљне регулације: 
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На основу члана 9.  Правилникa о начину, поступку и критеријумима за остваривање права на доделу 
средстава из буџета општине Мајданпек за реализацију програма/пројеката од значаја организација грађанског 
друштва ("Службени лист општине Мајданпек", бр. 08/2014), Записникао спроведеном поступку конкурса за 
пријаву програма/пројеката удружења грађана у 2014.години (број 06 - 35 / 3 од 30.07.2014.године) и Предлога 
о додели дотација по Конкурсу (број 06- 35 / 4 од 30.07.2014.године) Привремени орган општине Мајданпек 
доноси 

 
ОДЛУКУ 

о додели дотације за реализацију програма/пројеката  
удружења грађана у 2014. години 

 

I 
 Додељују се дотације из буџета општине Мајданпек за 2014. годину за реализацију програма/пројеката 
удружења грађана у 2014.години и то: 

 

Р.б. Назив подносиоца Пројекат / активност 
одобрени 

износ 

1. 

Удружење за уметност, 

културу и туризам 

„МајданАрт“ 

„МајданАрт 2014“ 175.000,00 

2. Удружење за Мајданпек 
Изложба фотографија 

„Из живота старог Мајданпека“ 
80.000,00 

3. 
Савез инвалида рада 

Србија – ОО Мајданпек 

културно-спортска манифестација 

инвалида рада Борског округа на 

територији општине Мајданпек 

45.000,00 

4. 
КУД „Лепенски Вир“  

Доњи Милановац 

израда ношњи за млађе категорије 

КУД-а 
150.000,00 

5. 

Удружење 

пољопривредника 

Лесково 

Пројекат 

„Промоција потенцијала дрвне 

биомасе у општини Мајданпек“ 

260.000,00 

6. 
Фото клуб „Дунав“ Доњи 

Милановац 

Кружна изложба фотографије „РТАЊ 

2014“ 
120.000,00 

7. 

ССС за општине 

Мајданпек, Кладово и 

Неготин 

Пројекат 

„За безбедно и сигурно радно место“ 
100.000,00 

8. 
Удружење уметника 

Мајданпек 

Пројекат 

„Колонија уметника - камени град у 

дрвету и боји“ 

120.000,00 

9. КУД „Јасиково“ Јасиково 
израда ношњи за млађе категорије 

КУД-а 
150.000,00 

10. 
УГ „Звук и визија“ 

Мајданпек 

Пројекат 

„Sounds and visions“ 
300.000,00 

 

II 
 Одлуку доставити учесницима Конкурса. 
 

 III 
 Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Привременом органу општине Мајданпек у року од 
осам дана од дана достављања ове Одлуке. 
 

IV 
 Ову Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине 
Мајданпек, као и у „Службеном листу општине Мајданпек“. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-48/4 од 29.08.2014.године 

 

  ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

                                                                                                     Дејан Вагнер, с.р. 
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Привремени орган општине Мајданпек, 
на основу тачке 3.Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Мајданпек и образовању 
Привременог органа општине Мајданпек 
(''Службени гласник РС'' број 57/14), на седници 
одржаној дана 29.08. 2014. године, на основу 
члана 35. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 
50/13-УС), члана 32. Закона  локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07), као и члана 39. Статута општине 
Majданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08),  донеo је,  

 

ОДЛУКУ 

о измени Одлуке о изради плана генералне 

регулације  
за насеље Доњи Милановац  

 
Члан 1. 

У Одлуци о изради  плана генералне  
регулације за насеље Доњи Милановац 
(''Службени лист општине Мајданпек'' број 3/13), 
члан 8. мења се и гласи: 
 

''Рок за израду Нацрта Плана 

генералне  регулације је 18 месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.'' 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек ''. 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

БРОЈ: 350-49 /2014-03 од 29.08.2014. ГОД. 

                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,                                                                                                    

Дејан Вагнер, с.р. 

__________ 
1003 

На основу члана 5. став 1. и члана 9. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 
88/10) и по  прибављеном мишљењу  органа 
надлежног за послове заштите животне средине 
IV број 501-8/2014-03 од 26.08.2014.године, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне послове, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

о изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације коридора  

далековода 110 kV између ТС 110/35 kV 

"Мосна" и ТС 110/35 kV "Никине воде", 

 деоница на територији општине Мајданпек  
на животну средину  

Члан 1. 

Приступа се изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне  регулације  коридора 
далековода 110 kV између ТС 110/35 kV "Мосна" 

и ТС 110/35 kV "Никине воде", деоница на 
територији општине Мајданпек на животну 
средину ,(у даљем тексту: стратешка процена). 

Члан 2. 
Разлози за вршење стратешке процене 

утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој 
процени. У складу са тим законским одредбама 
приступа се изради стратешке процене, будући 
да овај план припада категорији урбанистичких 
планова из области инфраструктуре, којима се 
успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката а који могу имати значајан 
утицај на животну средину према критеријумима 
из члана 6. Закона о стратешкој процени, 
обзиром да се исти налази у зони за коју је 
покренут поступак заштите, утврђеном еколошки 
значајном подручју еколошке мреже Републике 
Србије. Обухват Плана користе строго 
заштићене врсте дневних грабљивица, а 
птусутни специфични шумски екосистеми су 
приотритетни типови станишта. 

 

Члан 3. 
 Стратешка процена ће се радити за 

подручје Плана  односно у границама обухавата 
Плана које одређено Одлуком о изради  Плана 
детаљне  регулације  коридора далековода 
110 kV између ТС 110/35 kV "Мосна" и ТС 
110/35 kV "Никине воде", деоница на територији 
општине Мајданпек,  и то у коридору  ширине 50 
м и дужине 8,5 км .  

Стратешка процена  се ради 
истовремено са израдом Плана детаљне 
регулације  коридора далековода 110 kV између 
ТС 110/35 kV "Мосна" и ТС 110/35 kV "Никине 
воде", деоница на територији општине 
Мајданпек. 

 

Члан 4. 

У оквиру стратешке процене Плана 
разматраће се следећа питања и проблеми 
везани за заштиту животне средине и одрживи 
развој: 

• значај Плана за заштиту животне 
средине и одрживи развој општине, 

• коришћење земљишта, 

• природне карактеристике терена и 
природни ресурси, 

• биодиверзитет, 

• заштићена природна добра, 

• културно-историјско наслеђе, 

• шумарство и пољопривреда, 

• ризици од елементарних непогода, 

• управљање и мониторинг животне 
средине, 

• информисање јавности по питањима 
животне средине и развоја. 

 
Члан 5. 

Извештај о стратешкој процени је 
документ којим се описују, вреднују и процењују 
могући значајни утицаји на животну средину до 
којих може доћи имплементацијом плана и 
програма и којим се одређују мере за смањење 
негативних утицаја на животну средину. 
Извештај ће према члану 12. 
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Закона о стратешкој процени утицаја 
садржати нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене, 
2) Опште и посебне циљеве стратешке 

процене и избор индикатора, 
3) Процену могућих утицаја са описом 

мера предвиђених за смањење негативних 
утицаја на животну средину, 

4) Смернице за израду за процену 
утицаја на нижим хијерархијским нивоима, 

5) Програм праћења стања животне 
средине у току спровођења Плана детаљне 
регулације, 

6) Приказ коришћене методологије и 
тешкоће у изради стратешке процене, 

7) Приказ начина одлучивања, опис 
разлога одлучујућих за избор Плана детаљне 
регулације са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у План детаљне 
регулације, 

8) Закључке до којих се дошло током 
израде Извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности ( 
Извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме). 

9) Учешће заинтересованих страна у 
поступку израде и разматрања Извештаја о 
стратешкој процени; 

10) Друге податке од значаја за 
стратешку процену.  

 
Члан 6. 

Израда Стратешке процене биће 
заснована на студијској, просторно-планској, 
документацији из области заштите животне 
средине и одрживог развоја и другој релевантној 
документацији, као и на резултатима 
досадашњих истраживања у области заштите 
животне средине. 

 

Члан 7. 

 Уступање израде Стратешке процене  
обезбеђује Инвеститор . Рок за израду 
Стратешке процене је 6 месеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 8. 

Министарства, посебне организације, 
јавна предузећа и установе надлежне за 
послове заштите животне средине, заштите 
природе, заштите споменика културе, 
инфраструктуре, пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, економије и регионалног развоја 
и други органи и организације доставиће у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
све расположиве податке, услове и 
документацију од значаја за израду Стратешке 
процене из делокруга свог рада из делокруга 
свог рада а на захтев Инвеститора. 
 

Члан 9. 

Орган надлежан за припрему плана 
(општинска управа-одељење за 
урбанизам,грађевинарство и стамбено- 

комуналне послове), обезбеђује учешће 
заинтересованих органа, организација и јавности 
у разматрању извештаја о стратешкој процени у 
складу са члановима 18. и 19. Закона о 
стратешкој процени („Службени гласник РС“, 
број 135/04 и 88/10) у трајању од 30 дана у 
периоду Јавног увида Плана детаљне 
регулације. 

 
Члан 10. 

Ова одлука је саставни део Одлуке о 
изради Плана детаљне  регулације  коридора 
далековода 110 kV између ТС 110/35 kV 
"Мосна" и ТС 110/35 kV "Никине воде", деоница 
на територији општине Мајданпек. 

 
Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Мајданпек“. 
 
IV БРОЈ: 350-38/2014-03 

 ДАТУМ: 27.08.2014. ГОД. 

 

Шеф  Одељења за  
урбанизам, грађевинарство  

и стамбено- комуналне послове 

     Весна  Цепењор, с.р. 
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