ПРЕДЛОЗИ И ПРИМЕДБЕ
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх”
на територији града Бора
Друштво младих истраживача Бор укључило се у рани јавни увид у План
детаљне регулације подручја ветроелектране „ВЕ Црни врх“ на територији
града Бора, који је организовала Градска управа града Бора, Одељење за
урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове.
Размотрен је елаборат за рани јавни увид који је припремио обрађивач
АРХИПЛАН ДОО и формулисано више предлога и примедби.
1. За предметни пројекат сматрамо да не треба радити План детаљне
регулације већ Просторни план подручја посебне намене за ветропарк, те
инвеститор треба да настави рад у том правцу без обзира што се одлуке о
изради односе на план детаљјне регулације.
Образложење:
Закон 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); чл. 27. дефинише у којим случајевима се ради План
детаљне регулације: “План детаљне регулације се доноси за делове
насељеног места, уређења неформалних насеља, зоне урбане обнове,
инфраструктурне коридоре ...”. Простор на коме се планира изградња
ветроарка није урбано подручје нити је простор на коме се налази билом
какво неформално насеље нити је предвиђена урбана обнова. Истим
Законом, чл. 21., предвиђено је да се у таквим случајевима ради План
посебне намене: “Просторни план подручја посебне намене доноси се за
подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и
заштите простора...”. Простор предвиђен за изградњу ветропарка управо
припада овој категорији: захвата 2935 ha на територији три општине. То је
еколошки коридор између Националног парка Ђердап, Споменика природе
Лазарев Кањон и природног добра Бељаница Кучај. Налази се и између
подручја које обрађуују различити просторни планови посебне намене туристичког подручја Црни врх, парка природе Јужни Кучај -Бељаница,
рударског комплекса Бор-Мајданпек.
2. Даља израда Плана мора да се заснива на детаљном снимању
карактеристике ветра који ће бити доступни у току даљег јавног увида.
Образложење:
Није обављено снимање карактеристике ветра што је предуслов за изградњу
ветропарка по одредбама Просторног плана општине Бор, стр. 104,
(“Службени лист општине Бор”, број 2/14): ”Општине располаже

потенцијалом ветра, јер се налази у зони повољних услова за његово
коришћење. Предуслов је снимање карактеристика ветра на изабраним
микролокацијама, како би се утврдила учесталост брзина ветра и утврдио
оптималан капацитет ветрогенератора.”
3. Израда Плана мора да укључи о одговарајућу одлуку Општине Жагубица.
Образложење:
У приложеној документацији се тврди да таква одлука још није донета и да је
поступак у току.
4. Елаборат мира да садржи и елоементе битне за израду Стратешке
процене утицаја на животну средину за цело подручје Плана. Посебно се то
односи на аспекте климатских промена и њихов утицај на рад
ветроелектране.
Образложење:
Обавеза израде Стратешке процене утицаја предвиђена је и Просторним
планом Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 88/10): Приликом
одређивања локације за ветроелектране потребна пажња биће посвећена
ризику по животну средину (бука, утицај на птице, слепе мишеве и пејсаж) и
процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у
области заштите природе и животне средине, пре свега Закона о заштити
природе, и европских стандарда и искустава у изградњи ветроелектрана
(израда стратешких процена утицаја на животну средину и студија о процени
утицаја на животну средину).
Климатске промене су од битног утицаја за подручје планине Црни врх,
обзиром да велику променљивост атмосферских услова и дугорочне
климатске промене које се очекују за овај део Србије. Посебно су присутни
ветроломи, снеголоми, ледоломи, нагле временске промене и др. На Црном
врху постоји дуго времена државна метеоролошка станица која
континуирано прикупља податке које треба обавезно узети у обзир, поред
података о снази и правцима ветрова.
5. У овој фази раног увида потребно је обавезно прибавити мишљење Завода
за заштиту природе јер је то простор који је коридор између заштићених
подручја у оквиру Еколошке мреже Србије.
Образложење:
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.

6. Потребно је у делу о планској документацији ширег подручја навести и
просторне планове посебне намене у окружењу и извршити усаглашевање са
њима. То су Просторни планом генералне регулације туристичког продручја
Црни Врх, Просторни 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.
Друштво младих истраживача Бор

