
ОБРАЗАЦ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 

kV бр. 150 (ТС “Бор 1” - ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” - ТС 
“Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110  

KV “Црни врх 1”  
 

 

Орган/организација/заинтересовано лице: Друштво младих истраживача 

Бор 

Седиште и адреса: 3. Октобра 71, Бор 

Име и презиме лица које доставља предлоге: Драган Ранђеловић 

Контакт телефон:  0602309601 

Е-пошта: kancelarija@mibor.rs, draganrandjelovic1510@gmail.com 

Датум: 14.9.2020. 

 

Начелне примедбе на текст Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 
(ТС “Бор 1” - ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” - ТС “Мајданпек 

2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110  
KV “Црни врх 1”  

 

Немамо начелне примедбе и предлоге на нацрт Одлуке.  

 

Примедбе у појединостима (наводе се примедбе на конкретне чланове Нацрта 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонских 

водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” - ТС “Мајданпек 1”) 
и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” - ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно 

разводног постројења ПРП 110  
KV “Црни врх 1”  

 
 

1. Члан 4 црта Одлуке допунити: Услови и смернице из Просторног плана 
општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 2/14 и 3/14) утврђени као 
оперативни циљеви заштите природних добара су: очување биолошке 
разноврсности, геонаслеђа и предела, очување/одржање разноврсности 
дивље флоре и фауне и њено повећање реинтродукцијом несталих 
аутохтоних врста животиња и биљака, очување станишта, бројчано снажење 
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и просторно ширење популација ретких и угрожених биљних и животињских 
врста (књ. 1., стр. 52). 
2. Члан 5. на крају реченице уместо тачке ставити зарез и додати: и 
начелима очувања природних вредности, усаглашености планова и 
програма (начело интегралности).  
3. Члан 6. допунитит тачком: одрживи развој локалних заједница. 
4. Члан 7. на крају реченице уместо тачке ставити зарез и додати: као и 
заштита природе и ретких и угрожених биљних и животињских врста и 
обезбеђење еколошког коридора. 
 

 

Образложење предлога за унапређење Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 

kV бр. 150 (ТС “Бор 1” - ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” - ТС 
“Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110  

KV “Црни врх 1”  
 
 

Наведени предлози имају за циљ побољшање текста Нацрта Одлуке. 

Сматрамо да је за подручје кроз које се пружа траса далековода веома 

значајна заштита природе. Такође да је важна усаглашеност овог плана са 

планом ветропарка "Црни врх" .  

 

 


