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Општинска управа општине Жагубица објавила је рани јавни увид ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на 
територији општине Жагубица. Друштво младих истраживача је обавило 
јавни увид на сајту општине и даје следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 
 

1. Није стављена на рани јавни увид Стратешка процена утицаја на животну 
средину која се ради и ставља на јавни увид истовремено са планом детаљне 
регулације у складу са  Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др.закони и 9/20). 
2. У поглавњу “Опис природних услова” није дат приказ метеоролошких 
услова који су пресудни за доношење одлуке о изградњи ветропарка и плана 
детаљне регулације. 
3. Одложити израду Плана до детаљног снимања карактеристике ветра који 
ће бити пресудни за доношењу одлука о изградњи ветропарка, броја и 
локација ветрогенератора. 
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4. Није дат утицај ветрогенератора на евентуалну промену правца и брзине 
ветра који ће довести до промене микро и мезо климатских промена у 
околини ветропарка. 
5. Није дата оцена да је овај план усклађен са плановима детаљне 
регулације ветропарка у истим плановима општине Мајданпек и града Бор. 

6. Прибавити мишљење Завода за заштиту природе јер је то простор који је 
коридор између заштићених подручја у оквиру Еколошке мреже Србије 
 

ПРЕДЛОГ 
 

Вратити текст ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране 
“ВЕ Црни врх” на територији општине Жагубица на дораду до добијања 
резултата мерења карактеристика ветра, процене евентуалних промена 
правца и брзине ветра, прибављања мишљења Републичког завода за 
заштиту природе и припреме за рани јавни увид Стратешке процене утицаја 
чије ће одредбе бити имплементиране у детаљни план регулације, као и 
доказа да је овај план усклађен са одредбама планова истог објекта општине 
Мајданпек и града Бор 
 

ДРУШТВО МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА 
                               БОР 

 


