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Начелне примедбе на текст Нацрта Одлуке о изради измена и допуна 

Просторног плана општине Бор 

Додати члан 6а: 

Преиспитати и доказати да ли су решења дата у важећем ПП прихватљива 

и да ли се уклапају у социјално и еколошко окружење, уз прибављање и 

поштовање услова заштите природе и водних услова. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Сходно одредбама Плана у области водоснабдевања назначене локација 

на Злотској реци и Бељевини не могу да се користи за МХЕ, јер је 

извориште водоснабдевања, као и на Брестовачкој реци јер је Просторним 

планом посебне намене рудника Чукару Пеки ова река предвиђена за 



водоснабдевање рудника и флотације, 

МХЕ на Тимоку не може се прихватити јер је Тимок предвиђен за 

водоснабдевање изградњом система код Боговине. 

МХЕ на Љубовој реци је неприхватљива јер је то једини водоток на 

Горњаној висоравни који традиционално користи локално становништво 

за пољопривреду и сточарство 

Потребно је покренути иницијативу и за измену Просторног плана Тимочке 

крајине, јер се на стр. 53. Програма имплементације Просторног плана 

Тимочке крајине прецизно наводи задатак израда пројектне 

документације за изградњу МХЕ на Тимоку, Злотској и Брестовачкој реци. 

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 и 

допуну Просторног плана општине а не само доношење регулационог 

плана. 

 

 

 

 


