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          73. 
  

 
Наоснову члана 69.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, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 49.Закона о основама својинско-правних 
односа ("Службени лист СФРЈ" бр. 6/80 и 36/90, "Службени лист СРЈ" бр. 29/96 и "Службени гласник РС", бр. 
115/2005 - др. закон) члана 99.Закона о општем управном поступку("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 
– аутентично тумачење),чл. 40.Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општинеГорњиМилановац“ бр.3/19) и чл.143 Пословника о раду Скупштине Општине Горњи Милановац („Сл. 
Гласник општине ГорњиМилановац“,бр.17/13),Скупштина Општине ГорњиМилановац на седници одржаној 
10.09.2021. 2021.године доноси: 
 
 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност Општинској управи општине Горњи Милановац да са власником земљишта – 
титуларом послужног добра закључи Поравнање - споразум о накнади штете и установљавању стварне 
службености пролаза и постављања канализационoг вода преко к.п. бр. 436/2, 437/1 и 437/2 КО Неваде, као 
послужног добра, у корист Општине Горњи Милановац. 

 
II Овa Одлука ступа на правну снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац”.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

          74. 
 
 На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“  бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21), члана 40. став 1 тачка 5.  и члана 145. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 3/2019) и члана 143. Пословника 
о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 17/2013),  
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10.09.2021.године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА ЗА УВОЂЕЊЕ  
ПОСТОЈЕЋЕГ ДВ 110 KV БР. 1183 ТС “ЧАЧАК 3” – ТС ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ”  

У ТС 110/35/10 KV “ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 2” 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 
110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 2” - (у даљем тексту: 
План). 
 

Члан 2. 
 

 План се разрађује за подручје површине од око 28,0 ha. Планирана је изградња два једносистемска вода, по 
принципу “улаз – излаз”, напонског нивоа 110kV, на релацији од постојећег далековода ДВ 110 kV брoj 1183 ТС 
“Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” до ТС 110/35 kV “Горњи Милановац 2”, дужине око 2x2 km. 
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 Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухваћени су делови катастарских општине Горњи 
Милановац и Луњевица. У граници обухвата Плана је траса далековода, за заштитним појасом, просечне ширине од 
око 60 m (2x30 m), дужине око 2x2 km, оквирног планског обухвата од око 28,0 ha. 
 
 У оквирној граници обухвата Плана, налазе се: 

1. целе к.п.бр. 50039/1 и 50139/1 КО Горњи Милановац;  
2. делови к.п.бр. 50039/2, 50151/2, 50404/1, 50404/2, 50405, 50407/3, 50416, 50417, 50418/4, 50418/5, 50419, 

50422/1, 50422/5, 50422/6, 50422/7, 51833/1 и 51834 КО Горњи Милановац;  
3. целе к.п.бр.  457/2, 480/2, 480/3, 483/1 и 578/2 КО Луњевица; 
4. делови к.п.бр. 267/1, 267/2, 267/3, 270/1, 271, 272, 273, 313, 314/4, 443, 454, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 457/3, 

458, 459, 476, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5,  480/1, 480/4, 481/2, 483/2, 489/1, 489/2, 490/2, 491, 492, 
506, 507/1, 507/3, 509/4, 510/3, 543, 545, 546/1, 546/4, 550, 555, 551/1, 566, 567, 568, 569, 571/1, 572, 573, 
575, 576, 578/1, 579/1, 579/2, 586, 587, 588/3, 589, 591, 592, 594, 595/2, 688, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 698, 
699, 700, 701, 703, 705, 706, 708/1, 708/2, 711/1, 711/2, 712, 714,  1814/2, 1826, 1835, 1836, 1851, 1852 и 
1870/2 КО Луњевица. 

 
 Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница 
планског подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта планског документа.   

Члан 3. 
 

 Плански основ за израду представља Просторни план општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“ број 5/12) и План генералне регулације за насељено место Горњи Милановац “Горњи 
Милановац 2015.” (“Службени гласник општине Горњи Милановац”, број 18/2013 и 17/2017). 
 Изградња планираног далековода, као линијског инфраструктурног објекта је у складу са планском 
документацијом ширег подручја и по хијерархији вишег реда.  
 За потребе Плана детаљне регулације, прибавиће се ажурне катастарске подлоге од надлежног РГЗ-СКН 
Горњи Милановац.   
 
 

Члан 4. 
 

 Планирање, уређење и коришћење простора засниваће се на начелима уређења и коришћења простора, 
утврђеним у чл. 3. Закона о планирању и изградњи и другој законодавној регулативи.  
 

Члан 5. 
 

 Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно 
стварање планског основа за: 

 утврђивање површине јавне намене, односно доношења решења о утврђивању јавног интереса; 
 издавање одговарајућих дозвола, у складу са  смерницама из планова ширег подручја, локационим 

условима и условима надлежних институција. 
 

Члан 6. 
 

 Планом ће се разрадити трасе далековода са заштитним појасом, у коме се утврђују посебна правила и 
услови коришћења и уређења простора у циљу обезбеђења несметаног функционисања електроенергетског 
објекта, далековода 110 kV и заштите окружења.  

 
Члан 7. 

 
 Рок за израду материјала за рани јавни увид износи 60 дана од дана доношења Одлуке о изради Плана, а 
рок за израду нацрта плана износи 120 дана од дана завршетка фазе раног јавног увида, не урачунавајући време 
потребно за спровођење законске процедуре. 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Плана детаљне регулације сноси Акционарско друштво “Електромрежа Србије”, 
Београд, Кнеза Милоша бр. 11.  
 Носилац израде је Општинска управа општине Горњи Милановац, Одељење урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове. 
 

Члан 9. 
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 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. 
Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу. 
 Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Члан 10. 
 

 Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу претходно 
утврђених критеријума и Одлуке, коју је донео орган надлежан за припрему плана и програма, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 
 

Члан 11. 
 

План детаљне регулације израдиће се у осам (8) истоветих примерка.  
 

Члан 12. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељењеза урбанизам, комунално-стамбене  
и имовинско-правне послове 
Број: 4-02-350-251/2021 
Датум: 02.08.2021.год. 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за изградњу високонапонског вода за увођење 
постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” 

у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 2” 
 
1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 
110/35/10 kV “Горњи Милановац 2”. 
 
2. У оквиру Стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине, у складу са критеријумима за 
одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене. 
 
3. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације  за изградњу 
високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 
kV “Горњи Милановац 2”, садржаће елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ( „Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10) и то: 
полазне основе стратешке процене; 
општи и посебни циљеви стратешке процене  и избор индикатора; 
процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину; 
смернице за процену утицаја пројекта на животну средину; 
програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг); 
приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних 
варијантних решењаи приказ начина на који су питања животне средине укључена у план; 
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закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени представљенена начин разумљив 
јавности; 
друге податке од значаја за стратешку процену. 
 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана. 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана део је документације која се 
прилаже уз План. 
 
4. Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одредиће Акционарско друштво “Електромрежа Србије”, 
Београд, Кнеза Милоша бр. 11, које сноси све трошкове.  
 
Носилац израде ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој процени и 
дужан је да исти изради паралелно са израдом Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за 
увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 
2”. 
  
5. У току израде Извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту 
животне средине. Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид заједно са јавним увидом у 
Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
број 135/04 и 88/10). 
 
6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације изградњу високонапонског вода за 
увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 
2”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Изради предметног Плана приступиће се на основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације 
изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 
110/35/10 kV “Горњи Милановац 2”. 
 На основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 
135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене  и имовинско-правне послове, у поступку доношења 
овог Решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређују процена утицаја на животну средину, утврдило је да предметни 
план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10). 
 
 Извештај о стратешкој процени утицаја садржаће елементе члана 12. став. 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10). 
 
 Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, број 135/04 и 88/10) дана 18.06.2021. године, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 
послове, доставило је Предлог решења о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана Органу надлежном за послове заштите животне средине. 
 У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), пристигло је мишљење од Органа надлежног за послове 
заштите животне средине, који се сагласио са садржином предложеног решења.  
 
 На основу наведеног, а узимајући у обзир достављено мишљење, Одељење за имовинско-правне послове, 
урбанизам и стамбено-комуналне послове донело је Решење, као у диспозитиву. 
 
    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, 
   КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО 
                        ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
                Зоран Дрињаковић  
 
 

                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                        Дејан Вељовић с.р.   

      
 




