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Начелне примедбе на текст Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације подручја ветроелектране “Црни врх” на територији града Бора 

1. Просторним планом општине Бор није предвиђен простор за изградњу ветропарка 

па ни обавеза израде детаљног плана регулације. Предвиђено је: “Предуслов је 

снимање карактеристика ветра на изабраним микролокацијама, како би се утврдила 

учесталост брзина ветра и утврдио оптималан капацитет ветрогенератора:” 

Изради плана приступити након прибављених доказа предвиђених 

просторним планом. 

2. Тим изменама треба предвидети изградњу нових инфраструктурних објеката: 

електромреже, трафостаница, путне инфраструктуре, водовод и канлизације на 



целом простору а не само на простору детаљне регулације. Ово захтева измену 

Просторног плана општине а не само доношење регулационог плана. 

3. Прибавити мишљење Завода за заштиту природе јер је то простор који је коридор 

између заштићених подручја у оквиру Еколошке мреже Србије. Еколошка мрежа 

представља скуп функционално и просторно повезаних или просторно блиских подручја, 

односно еколошки значајних подручја и еколошких коридора, са циљем очувања, 

обнaвљања и унапређивања типова станишта од посебног значаја за заштиту и очувања 

станишта одређених дивљих врста флоре и фауне. 

 

Посебно је важно прибавити мишљење Завода јер су у близини 

међународно значајна подручја за птице. 

 



ЗАКЉУЧАК 

Изради Плана детаљне регулације приступити након прибављених доказа 

о учесталости и брзини ветра да би се предвидео оптимални капацитет 

електране. 

Приступити измeни Просторног плана општине због дефинисања  

инфраструктурних објеката потребних за ветроелектрану. 

Изради Плана детаљне регулације приступити након прибављeног 

мишљења Завода за заштиту природе Републике Србије да простор није 

еколошки коридор у еколошкој мрежи. 

 

 

Примедбе у појединостима (наводе се примедбе на конкретне чланове 

Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја 

ветроелектране “Црни врх” на територији града Бора 

 

Посебним чланом Одлуке обавезати обрађивача да у припреми 

Просторног плана детаљне регулације простора ветроелектране изврши 

усаглашавања са Просторним планом генералне регулације туристичког 

продручја Црни Врх, Просторног плана посебне намене за парк природе 

Кучај - Бељаница, са концесијама које су дате појединим страним 

фирмама да истражују подручје Црног Врха које најављују и отварање 

рудника на простору Црног Врха. Треба усагласити и са Просторним 

планом рударског басена Бор-Мајданпек који је у изради. 

  

 

Образложење предлога за унапређење Нацрта Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације подручја ветроелектране “Црни врх” на територији 

града Бора 

 

 

  

 


