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1. УВОД 
 

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 

9/20) и Одлуке о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса - мале 

хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW, општина Дољевац 

(''Службени лист града Ниша'', број 49/20) носилац израде плана организује упознавање јавности 

(правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде измена и допуна плана, могућим 

решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања, које 

се односе на: 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ комплекса – мале 

хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW, општина 

Дољевац 
 

Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' на 

реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW, општина Дољевац (у даљем тексту: ПДР МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'') 

ради се на основу Одлуке о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса - 

мале хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW, општина Дољевац, која 

је донета на седници Скупштине општине Дољевац, дана 05. јуна 2020. године (објављена у ''Службеном 

листу града Ниша'', број 49/20). 

 

Основни повод за израду ПДР-а МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' је иницијатива инвеститора, односно 

обезбеђење правног и планског основа за реализацију садржаја у складу са просторним могућностима и 

у складу са смерницама дефинисаним плановима ширег подручја. 

 

Одлуком је дефинисано да ће Изменама и допунала бити обухваћене измене у текстуалном делу и 

графичком делу плана, а пре свега измене и то: 

 измене поглавља II. Планског документа, 

 границе плана и обухвата грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, 

 детаљна намена простора, 

 регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози, 

 нивелационе коте улица и јавних површина. 

 коридори и капацитети за саобраћајну, екергетску и комуналну инфраструктуру. 

 правила уређења и правила грађења по целинама и зонама. 

 измене у графичком делу плана сагласно тексту. 

 

Циљеви израде ПДР-а МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' су дефинисање планских решења, дефинисање односа 

земљишта за површине јавне и остале намене; регулација површина и објеката; дефинисање правила 

уређења и правила грађења и експлоатације; развој комуналне инфраструктуре; развој саобраћајне 

инфраструктуре; дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа; енергетске ефикасности, 

приступачности и животне средине. 

 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је 

формулисан Просторним планом општине Дољевац тако да омогући остваривање циљева усмерених ка 

дугорочној визији социјалног и економског развоја, али и очувања животне средине простора 

обухваћеног планом и ширег окружења. 

 

Измене и допуне ПДР-а МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' израдити према смерницама датим у Регионалном 

просторном плану за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа (''Сл. гласник РС'', 

број 1/13) и Просторног плана општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'', број 16/11 и 91/19).  
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Правни основ: 
 

Проблеми који се решавају реализацијом планиране инвестиције у простору захтевају 

мултидисциплинарни приступ, те је у складу са интегралним карактером проблема правна основа за 

израду ПДР-а МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' мултисекторског карактера, и обухвата: 

 Одлука о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса - мале 

хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW, општина Дољевац, која је 

донета на седници Скупштине општине Дољевац, дана 05. јуна 2020. године (објављена у 

''Службеном листу града Ниша'', број 49/20). 

 Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20). 

 Закон о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'', број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 

80/17 и 95/18-др. закон). 

 Закон о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон).  

 Закон о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', број 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. 

закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон).  

 Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 36/09).  

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 88/10).  

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл. гласник РС'', број 

135/04 и 25/15).  

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'', број 

22/15).  

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19). 

 

Плански основ: 
 

 Просторни план Републике Србије од 2010 до 2020. године (''Сл. гласник РС'', број 88/10).  

 Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа (''Сл. 

гласник РС'', број 1/13).  

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Ниш - граница 

Републике Македоније (''Сл. гласник РС'', број 77/02 и 127/14).  

 Просторни план општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'', број 16/11 и 91/19).  

 План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' на реци Јужна Морава, 

снаге око 1680 kW, општина Дољевац (''Службени лист града Ниша'', број 101/17).  

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА 
 

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године 

 

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (''Сл. гласник РС'', број 88/10) 

прописује заштиту природних ресурса: дефинисањем укупног биланса водних ресурса (кроз њихов 

просторни и временски размештај) захтева изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен 

систем заштите од загађења и непланског коришћења. 

 

Коришћење и заштита природних ресурса односи се и на заштиту вода од загађења. Дугорочни 

програмски циљ је да се највећи број река и деоница на њима одржи и I, IIа и IIб класи квалитета. 

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто пута Ниш - 

граница Републике Македоније 

 

Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто пута Ниш-

граница Републике Македоније (''Сл. гласник РС'', број 77/02 и 127/14) утврђене су основе организације, 

коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута, на делу 

територије општине Дољевац.  
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Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног 

округа 
 

Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа 

(''Сл. гласник РС'', број 1/13) утврђена је дугорочна концепција развоја, организације, уређења заштите и 

коришћења подручја Просторног плана на територији коју обухвата подручје Нишавског, Топличког и 

Пиротског управног округа. 

 

Воде: у хидрографском погледу површинске воде подручја Регионалног просторног плана 

припадају Црноморском сливу. Подручје Региона обухвата у највећој мери део слива река Јужне 

Мораве, тј. њен средњи и доњи ток, Топлице (скоро у целости) и Нишаве (већи део). Од мањих 

територијално заступљених сливних подручја, присутни су подсливови Расине (Западна Морава); 

Јовановачке реке (Велика Морава), Сврљишког и Трговишког Тимока (Тимок); Пусте реке и Моравице 

(Јужна Морава). 

Највећа притока Јужне Мораве је река Нишава (са површином слива Asl = 3974 km
2
), друга 

притока по величини слива је Топлица (са површином слива Asl = 2217 km
2
), а у категорији притока са 

мањом површином слива су Моравица (Asl = 613 km
2
), Пуста река (Asl = 590 km

2
). 

Јужна Морава протиче централним делом подручја и дели га на два дела. Целим својим током има 

одлике равничарске реке са плитким и нерегулисаним коритом и променљивим режимом вода, које је 

првенствено условљен бујичним карактером њених притока. На основу података са станица, просечни 

годишњи протицај Јужне Мораве, код Корвинграда је 67,3 m
3
/sec, а код Мојсиња је 112 m

3
/sec. Ови 

протицаји знатно одступају, што се види из средњих месечних протицаја на ове две станице. Тако 

максимални протицај код Мојсиња јавља се у марту (228 m
3
/sec) а минимални у августу (29,3 m

3
/sec). 

Топлица је највећа лева притока Јужне Мораве, чији слив захвата површину од 2180 km
2
, дужина 

њеног тока износи 136 km. Њена најзначајнија притока је Косаница. 

Потенцијали у енергетској инфраструктури представљају могућности за рационализацију 

потрошње, смањење губитака у преносу и дистрибуцији електроенергије, повећање енергетске 

ефикасности, коришћење обновљивих извора енергије. Хидроенергетски потенцијал првенствено 

представља ХЕ ''Завој'' која се у енергетском систему Србије користи као ''вршна'' електрана, али и мале 

хидроелектране (МХЕ) јер је на водотоцима регистровано 138 потенцијалних локација малих 

хидроелектрана са укупном инсталисаном снагом од око 90 MW и производњом од око 500 GWh. 

Постојање водотокова на простору просторног плана погодује изградњи малих хидроелектрана. 

Циљеви развоја  

Енергетика - основни циљ коришћења обновљивих извора енергије је заштита природне средине 

и рационално коришћење природних енергетских потенцијала који су обновљиви и не загађују животну 

средину. Неопходно је повећати учешће енергије произведене из обновљивих извора у односу на 

енергију произведену из конвенционалних гсредине, смањује се девастација шума и загађење ваздуха, 

емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште и смањује се зависност од фосилних горива. 

 

Просторни план општине Дољевац и измене и допуне Просторног плана општине Дољевац 

(''Сл. лист града Ниша'', број 16/11 и 91/19). 

 

Концепција развоја и коришћења минералних сировина и енергетике заснива се на 

рационалном и контролисаном коришћењу лежишта шљунка и песка и смањењу деградације средине у 

процесу експлоатације и прераде минералних сировина, пре свега, од ерозије тла. Подручја на којима је 

завршен процес експлоатације минералних сировина, неопходно је рекултивисати. 

У области енергетике потребно је, на основу позитивних створених предпоставки, заокружење 

енергетског система. Рационално коришћење и штедња необновљивих извора енергије, као и коришћење 

обновљивих извора енергије, су основе развоја енергетике. 

 

Концепт развоја саобраћаја - уређење и развој општине, као и интеграција у шире магистралне и 

регионалне системе у непосредном окружењу, у великој мери зависи од адекватног развоја саобраћајне 

инфраструктуре. Концепција развоја саобраћаја на територији општине јесте даљи развој друмског 

саобраћаја, примарне односно секундарне путне мреже, како би се свим становницима општине 

обезбедио брз и квалитетан приступ магистралној и регионалној путној мрежи, као и унапређење и 

коришћење железничког путничког саобраћаја.  
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Концепт развоја железничког саобраћаја - у складу са Просторним планом Републике Србије и 

Стратешким планом ЈП Железнице Србије планира се развој железничке инфраструктуре, као и пратеће 

комуналне инфраструктуре, и то: 

- изградња другог колосека поред постојеће пруге Ниш-Прешево-Државна граница, тако да се ова 

пруга формира као двоколосечна електрифицирана пруга. Увођење другог колосека на прузи Ниш-

Прешево-Државна граница подразумева и проширење пружног појаса на овој железничкој прузи. 

- задржавање комплекса железничке станице Дољевац на постојећој локацији са свим потребним 

садржајима. 

- реконструкција пруге како би се омогућила пројектована брзина од 120 км/часу. 

- Реконструкција постојећих мостова и тунела на прузи при чиму ће се обезбедити слободан профил за 

електрифициране пруге. 

- Задржавање постојеће једноколосечне неелектрифициране пруге (Ниш) Дољевац-Кастрат-Косово 

Поље за јавни путнички и теретни железнички саобраћај, електрификација железничке пруге 

Дољевац-Косово Поље. 

 

Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, повезивање са региналним 

инфраструктурним мрежама 
 

Водопривреда - мале хидроелектране градити на оним местима на којима оне својим 

положајем и диспозицијом не угрожавају услове за реализацију водопривредних, енергетских или 

других система. Акумулационе базене, осим за потребе електроенергетике, треба вишенаменски 

користити. Код изградње акумулационих басена водити рачуна о наменском искоришћењу воде из 

акумулације у периоду маловођа. Гарантовани протицаји низводно од акумулације не би требало 

да буду мањи од количина које су потребне за задовољење потреба низводних биоценоза. 

Приликом реализације хидротехничких објеката и система водити рачуна да се они на 

најприкладнији начин уклопе у урбано, социјално, еколошко и остало окружење, посебно код 

диспозиције водопривредних објеката да не би угрозили околне културно-историјске и друге објекте те 

да побољшају еколошке карактеристике окружења и омогуће што повољнију спортско-рекреациону и 

туристичку валоризацију акваторија и приобаља. 

 
слика 1. Извод из ППО Дољевац - план намене површина (''Сл. лист града Ниша'', бр. 16/11 и 91/19) 
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План детаљне регулације комплекса - мале хидроекектране ''ЧАПЉИНАЦ'', на реци Јужној 

Морави, снаге око 1680 кW (''Сл. лист града Ниша'', број 101/17). 

 

4. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела 

 

У обухвату Плана се налази простор којим су обухваћене следеће катастарске парцеле:  

КО Чапљинац 

делови катастарских парцела: 1524; 1525; 1526; 1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 

1535; 1536; 1537; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1802; 3202; 3223; 1847; 1848; 1849; 1851; 1853; 1854; 

1855; 1857; 1858; 1859; 1860; 3224; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1864; 2036; 2052; 2053; 

2054; 2055; 2056, 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2090; 2091; 2092; 2102; 

2103; 2106; 2108; 2113; 2114; 2116; 2119; 2122; 2123; 2124; 2129; 2128; 2131; 2133; 2135; 2136; 2137; 

2138; 2166; 3201; 3199; 3221. 

целе катастарске парцеле: 1538;  1539; 1540/1,2,3,4,5; 1541; 1542; 1543; 1856; 1861; 1862; 1863; 

1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 

1882; 1883;1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 

1900; 1901; 1902; 3220; 2037; 2038; 2039, 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047; 2048, 2049; 

2050; 2051; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080; 2081; 

2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2093; 2094; 2095; 2096; 2097; 2098; 2099; 2100; 2101; 

2104; 2105; 2109; 2110; 2111; 2112; 2115; 2117; 2118; 2120; 2121; 2125; 2126; 2127; 2132; 2167; 2168; 

2169; 2170; 2171; 2172; 2173. 

   

КО Малошиште 

делови катастарских парцела: 6919; 3827; 3764; 3765/2; 3816; 3815; 3814; 3812; 3811; 3810; 3809; 

3822; 3808/2; 3807; 3805; 3804; 3830/2,3; 3834; 3835/2,3; 3838; 3839; 3840; 3841; 3842; 3843; 3874; 3875; 

3876; 3877; 3878; 3879; 3880/1,2; 3881; 3884; 3887; 3888; 3889; 3890; 3892; 3893; 3894; 3895; 3896; 3897; 

3898; 3900; 3901; 3902; 3903; 3988; 3987; 3936/3;3940; 3939; 3938; 3937.  

целе катастарске парцеле: 3819/2; 3820/2; 3821/2; 3823/1,2,3,4; 3824; 3825; 3826/1,2,3,4,5; 3828; 

3829; 3913; 3929/3; 3930; 3931; 3932/3; 3933/3; 3934/3; 3935/3; 3904; 3905; 3906; 3907; 3891; 3885; 3886; 

3880/3; 3835/4. 

 

Укупна површина у обухвату плана је 48 ха 75 ара. 

 

Грађевинско подручје представља цело подручје обухваћено Планом. 

 

Ток реке Јужне Мораве, на катастарској парцели 3220 КО Чапљинац, као и атарски и приступни 

путеви, на катастарским парцелама 3223 КО Чапљинац и 3221 КО Чапљинац је јавна површина и као 

такав ће остати. 

 

Подела простора на посебне целине и зоне 
1.1. Подела простора на посебне целине и зоне 

Захват Плана чини једну просторну целину. У овој просторној целини се сагледавају две зоне: 

1. Преграда (брана) са пратећим објектима, 

2. Саобраћајне површине. 

У имовинском смислу предметно подручје је осим водотокова и атарских путева у приватном 

власништву. На основу прикупљених услова и мишљења надлежних институција, кроз израду Нацрта 

утврђено је да не постоје значајне препреке у погледу природних и материјалних вредности, које би 

онемогућиле планирану инвестицију. 
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слика 2. Извод из ПДР-а комплекса мале хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'', на реци Јужној Морави, снаге око 1680 kW 

- обухват плана (''Сл. лист града Ниша'', бр. 101/17) 
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Детаљна намена простора  

Цитираним планским документом наведено је: 

2.1. Опште карактеристике МХЕ 

2.2. Брана са захватом и објектима МХЕ 

2.2.1. Захват и доводни канал 

2.2.2. Машински простор 

2.2.3. Машинска опрема (турбине, систем за управљање, генератор, трансформатор) 

2.2.4. Рибља стаза 

2.3. Уређење речног дна и обале 

2.4. Прилазни путеви 

Прилазни пут повезује локацију МХЕ са постојећим општинским путем. Траса приступне 

саобраћајнице се простире левом обалом, делом по круни заштитног насипа, где се повезује на постојећи 

некатегорисани - атарски пут. 

Регулациона ширина приступног пута је 5,0 m, а дужина око 44 m. Попречни профил чине 

коловоз ширине 4,0 m и обострани тротоари ширине по 0,5 m. Регулациона ширина атарског пута је 6,0 

m. Прилазна саобраћајница ће се интензивно користити само за време изградње МХЕ. За време рада 

електране саобраћајница ће се користити спорадично, за свакодневни прилаз лица за надзор рада МХЕ и 

повремени прилаз механизације која врши одржавање зграде и објеката МХЕ. 

2.5. Прикључак МХЕ на електроенергетску мрежу 

Веза МХЕ са дистрибутивном мрежом остварује се на напонском нивоу 10 kV. Ово решење је 

условљено близином трафо-реона као и самом локацијом високонапонске трафостанице 35/10 kV, као и 

снагом хидроелектране  која износи око 1.680 kVA. При дефинисању начина прикључења 

хидроелектране на електроенергетску мрежу оператора дистрибутивног система електричне енергије 

водило се рачуна о захтевима за овакву врсту објеката дефинисаним у Техничким препорукама, као и у 

Правилима о раду дистибутивног система и Изменама правила о раду Дистрибутивног система, издатим 

од стране оператора дистрибутивног система електричне енергије. 

Услове прикључења МХЕ на електроенергетску мрежу коначно ће дефинисати надлежни 

оператор дистрибутивног система електричне енергије. 

2.5.1. Разводно постројење са трафостаницом 

2.5.2. Сопствена потрошња и сигурносно напајање. 

 

Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози. 

 

Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

Земљиште у оквиру граница плана претежно је задржава свој статус. 

Земљиште у оквиру регулационих линија саобраћајница добија статус јавне површине и обухвата 

следеће катастарске парцеле, односно њихове делове: 

КО Чапљинац 

Делови катастарских парцела: 3202; 1847; 1848; 1849; 1851; 1853; 1856; 1857; 1858; 1859; 1860, 

1861; 1862, 1863; 3224; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1902; 1901; 1900; 1899; 1898; 1897; 

1896; 1895; 1893; 1888, 3223; 1887; 1886; 1885; 1884; 1883; 1882; 1881; 1880; 1879; 1878; 1877; 1876; 

1875; 1874; 1873; 1872; 1871; 1870; 1869; 1868; 1867; 1866. 

Целе катастарске парцеле: 1865. 

У случају измена бројева парцела или неслагања пописа парцела у текстуалном делу Плана 

меродаван је лист 2. - ''Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за 

обележавање и карактеристичним профилима'' из Графичког приказа Плана. 

 

Нивелационе коте улица и јавних површина 

 

Релативне нивелационе коте приступне саобраћајнице и јавних површина (нивелациони план) 

дефинисане су у оквиру графичког прилога 2. у размери 1:2500. 

 

Коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру 

 

Комплекс планиране МХЕ ће за тзв. ''сопствену потрошњу'' користити основно напајање са 

интерног трансформатора 10/0,4 kV одговарајуће снаге прикљученог на сопствену производњу са 

генератора. У случају да напајање није у функцији потребно је обезбедити сигурносно напајање дизел 

агрегатом одговарајуће снаге према прорачуну из техничке документације. 

 

У захвату ПДР-а нема гасоводних мрежа и припадајућих објеката. 
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За објекат мале хидроелектране не планира се довод топле воде за грејање, као ни прикључак на 

природни гас. Грејање објекта ће се вршити само за одржавање техничког процеса производње 

електричне енергије уколико се за то укаже потреба, тако да је пројектована температура у објекту 

+10C. Као основни енергент за грејање користиће се електрична енергија. 

На предметном простору не постоје интерна водоводна и канализациона мрежа. Снабдевање 

комплекса техничком водом вршиће се из реке Јужне Мораве. За прихват употребљених вода изградити 

водонепропусну септичку јаму димензија које треба да задовоље потребе прихвата употребљених вода 

посаде која опслужује хидроелектрану за одређени временски период. Атмосферске воде у комплексу 

прихватити одговарајућом мрежом атмосферске канализације и одвести је до реципијента, реке Јужне 

Мораве. 

 

За потребе екстерног комуницирања и даљинског управљања и контроле рада уређаја предвиђено 

је повезивање путем мобилне телефоније. 

Сви планирани објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску ефикасност објеката 

Правилник о енергетској ефикасности зграда (''Сл. гласник РС'', број 61/11) и Правилника о условима, 

садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (''Сл. гласник РС'', број 

69/12). 

 

9.2. Правила грађења  
Просторним планом општине Дољевац (''Сл. лист града Ниша'', број 16/11) за ову предметну 

област дефинисана су Правила која се уграђују у овај План детаљне регулације. 

9.2.1. Преграда (брана) са преливом 

Хидрауличка висина планиране преграде је 2,60 м. У делу преграде са уставама висина бетонског 

прага биће 0,60 м, а висина уставе 2,0 м. 

Радна висина клапне биће 2,0 м. 

Поља су ширине по 15,00 м са клапном која је ослоњена у осовини на бетонски праг и бочне 

стубове. 

Бетонски праг и бочни стубови су од армираног водоотпорног бетона МБ 30. Бетонски праг је 

утемељен преко слоја тврдо пластичне глине. Иза бетонског прага, низводно, формирати слапиште у 

дужини од 30 метара. 

Други део преграде предвиђен је да се изради од габиона и протеже се левом страном обале реке. 

Цитираним планским документом дефинисано је до техничких детаља, и то: 

9.2.2. Захват и доводни канал 

9.2.3. Машински простор 

9.2.4. Машинска опрема 

 - турбине 

 - систем за управљање 

 - генератор 

 - трансформатор 

9.2.5. Рибља стаза 

9.2.6. Уређење речног дна и обале 

9.2.7. Приступни путеви 

- нанема и начин коришћења парцеле 

- услови за формирање грађевинске парцеле 

- положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

- највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености грађевинске парцеле 

- највећа дозвољена висина или спратност објекта 

- услови за изградњу других објеката на грађевинској парцели 

- услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

- ограђивање парцеле 

9.3. Правила за извођење радова 

- припремни радови 

- услови за извођачке путеве и градилишта 

- урбанистички услови приближавања и укрштања планираних инфраструктурних система са 

другом инфраструктуром и објектима 

- услови у односу на путеве и железницу 

- услови у односу на електроенергетску и телекомуникациону мрежу 

- услови у односу на пољопривредно, шумско и водно земљиште 

- услови за друге објекте 

- услови заштите непокретних културних добара 

- услови заштите природних добара 
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3. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Одлука о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса - мале 

хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW, општина Дољевац је донета 

на седници Скупштине општине Дољевац дана 05.06.2020. године (објављена у ''Службеном листу града 

Ниша'', број 49/20 од 05.06.2020. године). 

 

Изради измена и допуна плана Детаљне регулације приступило се на захтев/иницијативу 

инвеститора ''Energy From Water 1 Čapljinac'' д.о.о. Београд. Поступак израде измена и допуна плана 

дефинише се одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Одлуком о приступању изради измена и 

допуна плана. 

 

Након обављеног раног јавног увида носилац израде плана прибавља услове, подлоге и податке 

од имаоца јавних овлашћења. 

 

 

4. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА  
 

Одлуком о приступању изради ПДР-а МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' дефинисана је оквирна граница 

обухвата Измена и допуна ПДР-а, и то: 

 

КО Чапљинац  

делови катастарских парцела број: 1864, 3201, 3202, 932, 3221, 3223, 2036, 2037, 2038, 2041, 2042, 

2043, 2073, 2075, 2076, 2077, 2078, 2081, 2087, 2088, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2102, 2103, 2104, 2106, 

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2125, 2126, 2127, 2128, 

2131, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138.  

целе катастарске парцеле број: 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 

1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 

1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 3220, 2039, 2040, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 

2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 

2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2074, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2101, 2100, 2099, 2098, 2097, 

2096, 2105, 2132, 2173.    

 

КО Малошиште  

делови катастарских парцела број: 6919, 3827, 3819/2, 3820/2, 3821/2, 3823/2, 3823/3, 3823/4, 3824, 

3825, 3828, 3805, 3804, 3830/3, 3830/2, 3834, 3835/2, 3835/3, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3914/3.  

целе катастарске парцеле број: 3823/1, 3826/1, 3826/2, 3826/3, 3826/4, 3826/5, 3829. 

 

Циљеви израде измена и допуна ПДР-а МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' су:  

- дефинисање планских решења, дефинисање односа земљишта за површине јавне и остале намене, 

- регулација површина и објеката, 

- дефинисање правила уређења и правила грађења и експлоатације, 

- развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре, 

- дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа, енергетске ефикасности и приступачности 

животне средине. 
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слика 3. Извод из Одлуке о приступању изради Измена и допуна ПДР-а комплекса мале хидроелектране 

''ЧАПЉИНАЦ'', на реци Јужној Морави, снаге око 1680 kW - обухват измена и допуна плана  

(''Сл. лист града Ниша'', бр. 49/20) 
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ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 
 

Предходним ПДР-ом (из 2017. године) обуват плана је износио 48,75 ха, и комплетан обухват је 

представљао грађевинско подручје.  

 

На основу дефинисаних граница обухвата измена и допуна плана, оквирне површине од 19,84 ха 

прелиминарно се дефинишу намене и процентни удео у површини обухвата плана. 

 

Н а м е н а Површина 

ха % 

Јавна површина - водно земљиште 

 постојећи водоток реке Јужна Морава на обухвату плана 

 обала (лева и десна 10 м) у обухвату плана 

  

10,37 52,28 

3,10 15,62 

Површина коридора (приступни пут и далековод) 0,59 2,98 

Површина намењена за грађење МХЕ 1,59 8,02 

Остало земљиште 4,18 21,10 

УКУПНО: 19,84 100,00 

 

Оквирни технички опис МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' 

 

Тип: проточна мала хидроелектрана, коју чини преграда са ниским преливним пољима, косим 

призматичним слапиштем, рибљом стазом, машинском зградом са улазном и излазном грађевином. 

 

Оријентациона површина заузећа: 

 објекти МХЕ у водном земљишту 2935,00 м
2
. 

 објекти МХЕ у приобалном земљишту 355,00 м
2
 (машинска зграда и приступни плато). 

 ограђени простор комкпекса МХЕ у приобалном земљишту до 600,00 м
2
. 

 

Обалоутврде - обострано по 150 м, узводно и низводно од објекта МХЕ. 

 

Радови на заштити обала и контроли флувијалне ерозије, применом биотехничких мера на 

целом простору обухвата плана. 

 

Површина приступног пута: изградња дела недостајућег приступног пута на левој обали од 

планиране локације комплекса МХЕ, преко делова к.п. бр. 1865, 1866 и 1864, све КО Чапљинац, и се 

повезује са постојећим атарским путем, к.п. бр. 3223 КО Чапљинац. Изградња дела недостајућег 

приступног пута на десној обали реке Јужна Морава од планиране локације комплекса МХЕ, преко 

делова к.п. бр. 1864, 3202 и других, све КО Чапљинац, и повезује се са постојећим путем, к.п. бр. 3214 

КО Чапљинац, пут у изграђеном делу насеља Чапљинац.  

Максимална ширина коридора приступног пута на левој обали реке Јужна Морава је до 5,00 м 

(само путно земљиште), а на десној обали реке дефинисана ширина коридора приступног пута је до 8,00 

м, и коридор представља путно земљиште и резервисан простор за другу комуналну инфраструктуру, 

пре свега прикључног кабловског вода далековода за прикључак на електроенергетску мрежу. 

 

Уређење локације: 

 ограда локације - транспарентна (плетена жица) на металним стубовима висине до 2,20 м. 

 капије (за контролисани приступ локацији МХЕ) - металне које се отварају у поље.  

 прикључци на комуналну инфраструктуру: без прикључака на водовод и канализацију. 

 

Предлог основних урбанистичких параметара - правила уређења и грађења односе се на све 

намене дефинисане изменама и допунама плана. 

Детаљном планском разрадом дефинишу се специфична правила и услови на основу конкретних 

услова локације. 

Предлог правила и услови су дати као минимални обавезујући услови. 

 

 општа правила  

Доминантна намена простора, планиране намене простора дате у графичком прилогу 

представљају преовлађујућу намену у датој просторној целини. 

У оквиру доминантне намене могуће су друге компатибилне намене.  
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 урбанистички параметри  

намена висина објекта 

типични параметри 

индекс 

изграђености 

(и) 

степен 

заузетости 

(с) у % 

- машинска зграда и преграда до 16,00 м. 0,1 15 

-  уређена обала реке Јужна Морава 
до коте уређења, 

висине преграде 
/ / 

- коридор приступног пута ///// 1,00 100 

 

Нормативи за прорачун потребног броја паркинг места за путничке аутомобиле и доставна 

возила: 

Комплекс МХЕ (пословање и администрација) - 1 паркинг место на 60,0 м
2
 БРГП (минимум 2 

паркинг места). 

 

 правила регулације  

- регулациона линија је линија која раздваја јавну површину од површине друге намене. 

- у оквиру регулације приступног пута није дозвољена изградња објеката, изузев објеката 

инфраструктуре (подземних и надземних). 

- ширина приступног пута је до 8,00 м, односно растојање између регулационих линија 

приступног пута. 

 

 правила за јавне просторе  

Јавни простор дефинисан је регулационим линијама и представља сваки отворени простор дуж 

обале реке Јужне Мораве (лева и десна обала узводно и низводно од преграде) у обухвату плана који је 

намењен општем коришћењу и доступан је свим грађанима за кретање и коришћење, изузев ограђеног 

простора комплекса МХЕ. 

Укупно учешће јавног простора у обухвату плана не може бити мање од 30% укупне површине 

обухвата плана. 

 

 правила парцелације  

- грађевинска парцела је најмања површина на којој се може градити уколико испуњава 

следеће критеријуме 

н а м е н а 

минимална 

величина парцеле/дела парцеле 

(м
2
) 

- преграда, ниска преливна поља, слапишта, рибља стаза  

- машинска зграда са улазном и излазном грађевином 

- уређени комплекс МХЕ 

- приступни пут 

1400 

1500 

1000 

1600 

 

 правила постављања објеката  

- положај објеката на простору опредељеном за гређење је дефинисан грађевинским линијама и 

правилима одстојања. 

- грађевинска линија је линија на коју се поставља објекат, а дефинисана је у односу на 

регулациону линију (минимално растојање). 

- грађевинска линија се не може поклапати са регулационом линијом, већ мора бити повучене у 

односу на њу ка унутрашњости простора за грађење, а у свему према технолошким захтевима. 

- бочне и задње грађевинске линије објекта одређују се само изузетно, и представљене су у 

графичком прилогу. 

- подземна грађевинска линија не сме прећи границе простора за градњу. 

 

 правила уређења простора  

- објекти се могу градити као слободностојећи или линијски инфраструктурни објекти. 

- на простору за грађење могу се градити један или више објеката према технолошким захтевима 

и правилима која дефинишу растојање између објеката. 
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 правила висинске регулације  

- висина објекта је растојање од подножја објекта до слемена (за објекте са косим кровом), 

односно венца  (за објекте са равним кровом ). 

- максимална висина објекта не може бити већа од 16,0 м. 

- кота пода приземља на равном терену може бити максимум 1,50 м изнад коте терена на коме се 

налази главни улаз у објекат. 

 

 правила за ограђивање грађевинске парцеле  

- грађевинска парцела, простор за изградњу МХЕ, се може оградити транспарентном оградом до 

максималне висине од 2,20 м, рачунајући од коте уређеног терена на улазу у комплекс МХЕ. 

- све ограде постављају се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на 

земљишту власника ограде.  

- врата и капије на уличној огради комплекса МХЕ не могу се отварати ван регулационе линије. 

 

 правила уређења саобраћајних површина  

- сви путеви у обухвату плана су јавни путеви (категорисани или некатегорисани) и морају се 

пројектовати по прописима за јавне путеве, уз примену одговарајућих стандарда (попречни профил пута, 

ситуациони и вертикални елементи трасе, елементи за одводњавање). 

- максимална ширина коловоза 5,00 м, а коловозну конструкцију димензионисати за тешки 

саобраћај. 

- ширина заштитног појаса са сваке стране јавног пута износи 5,00 м за локални пут. 

- у заштитном појасу могу са постављати инсталације, комунална инфраструктура 

(телекомуникациони и електроенергетски водови, водовод, канализација и друге). 

- нивелацију колских површина ускладити са околним простором и садржајима, као и са 

потребама задовољавања ефикасног одводњавања атмосферских вода. 

- површине за мирујући саобраћај на отвореном паркиралишту у комплексу МХЕ радити са 

застором од макадама, шљунка, префабрикованих бетонских или бетон-трава елементима, у зависности 

од концепције партерне обраде. 

 

 

5. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Израдом измена и допуна Плана детаљне регулације МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' на простору 

обухваћеном делом КО Чапљинац и Малошиште, општина Дољевац, стварају се услови за урбанистичко 

уређење и унапређује се његова функционалност, штити животна средина и остварује одређена 

саобраћајна повезаност са осталим деловима атара насељених места Чапљинац и Малошиште.



Материјал за рани јавни увид - Измене и допуне ПДР-а комплекса - мале хидроелектране ''ЧАПЉИНАЦ'' 

на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW, општина Дољевац 

 

''IKOING'' ПР Марија Плавшић, број 2-3/2019-ПДР         01.10.2020. године                                                III 

 

 

 

Г Р А Ф И Ч К И  Д ЕО: 
 

 

 ПОЛОЖАЈ ДЕЛА ТЕРИТОРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ИЗРАДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПДР-а комплекса МХЕ ''ЧАПЉИНАЦ'' 

 КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА (постојеће 

стање) 

 ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

 



Povratni vod ka distributivnoj

 mreži u Pukovcu
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КА ТС 35/10KV

"ГАЏИН ХАН"

КА ТС 35/10KV

"ЖИТОРАЂЕ"

АТЦ "ДОЉЕВАЦ"

V=1300m³
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ПУМПНА СТАНИЦА

РЕЗЕРВОАР

ЦЕВОВОД-НИВОС
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ГРАНИЦА ОПШТИНЕ

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ВОДОТОК

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ЦЕВОВОД

ОПТИЧКИ КАБЛ

ТФ КОМУТАЦИЈЕ

ТФ КОМУТАЦИЈЕ(реконструција)

ОРИЈЕНТАЦИОНА ЛОКАЦИЈА БАЗНЕ

РАДИО СТАНИЦЕ

ДАЛЕКОВОД 110 kV СА ЗОНОМ ЗАШТИТЕ

ТС 110/35 kV
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ПОСТОЈЕЋИ ПЛАНИРАНИ

САОБРАЋАЈ

ПОСТОЈЕЋE

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋE ПЛАНИРАНO

ПОСТОЈЕЋА ЛОКАЦИЈА БАЗНЕ СТАНИЦЕ

ПЛАНИРАНO

ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА - АУТОПУТ

ОПШТИНСКИ ПУТ

ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА

Прилог 1.

ПОЛОЖАЈ ОКВИРНИХ ГРАНИЦА ПДР-а НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ГМРС "ДОЉЕВАЦ"

Vod od stanice

za hlorisanje

ka rezervoaru

Povratni vod za

distributivnu mre žu

Povratni vod ka

distributivnoj mre ži u

Kočanu

Povratni vod za

distributivnu mre žu

В1
А
Ц
20
0

В1
АЦ

2 0
0

В1
АЦ

30
0

В1
АЦ

3 0
0

В1
АЦ

20
0

В1
А
Ц
20
0

В1АЦ200

Дужина:
АЦ300 - 1513,80 m
АЦ200 - 3736,50  m

ПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ ОД ВОДА

ВЕРОВАТНОЋЕ Q1%

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА

ПЛАВНА ЗОНА Q1%

ПЛАВНА ЗОНА Q2%

ПЛАВНА ЗОНА Q4%

ПЛАВНА ЗОНА Q5%

МИКРОЛОКАЦИЈА МХЕ

Оквирне границе обухвата измена и

допуна плана детаљне регулације за МХЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   ПДР-ова ЗА 3 МХЕ

1. МХЕ ЧАПЉИНАЦ

2. МХЕ ОРЉАНЕ

3. МХЕ ЧЕЧИНА

1. МХЕ ЧАПЉИНАЦ

2. МХЕ ОРЉАНЕ

3. МХЕ ЧЕЧИНА
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ОБУХВАТ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

"ЧАПЉИНАЦ" НА РЕЦИ ЈУЖНА МОРАВА, СНАГЕ

ОКО 1680 кW, ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Микролокација МХЕ

Граница катастарске општине

Број катастарске парцеле

Топографија

Прилазни пут

Граница катастарске парцеле

1864

Водно и остало земљиште
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ПОВРШИНСКА РАСКРСНИЦА ПО МОГУЋСТВУ
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   ПДР-ова ЗА 3 МХЕ

1. МХЕ ЧАПЉИНАЦ
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