ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (12.08.2013)
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СРЕДИНУ на основу Билатералног уговора бр. 501-42/2007-II од 28.03.2007. године
(Наручилац), односно, бр. 331/2 од 21.03.2007. године (Извршилац).
Израда Просторног плана општине Бор (у даљем тексту: Просторни план) покренута
је доношењем Одлуке о изради Просторног плана на седници Привременог органа
општине Бор бр. 02-1/2010-I од 16. марта 21010. године. У скалду са Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011 и
121/2012) и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(Службени гласник РС, бр. 31/10, 69/10 и 16/11) Комисија за планове општине Бор је
разматрала и усвојила Концепт просторног плана општине Бор на 35. седници од
07.06.2010. године. Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја
просторног плана општине Бор на животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена утицаја) разматрани су на седници Комисије за планове Скупштине општине
Бор од 19.04.2013. године (Извештај бр. 06-40/2013-I од 19.04.2013. године). Према
усвојеним примедбама Комисије извршена је редакција Нацрта просторног плана и
припремљена документација за јавни увид. Јавни увид у Нацрт просторног плана
обављен је у периоду од 09. маја до 10. јуна 2013. године. Јавна презентација Нацрта
просторног плана обављена је 31. маја 2013. године а Јавна седница Комисије за
планове Скупштине општине Бор одржана је 04.07.2013. године у сали зграде Управе
општине Бор.
Носилац израде - обрађивач Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој
процени утицаја је Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда.
Просторни план је елабориран у следећим књигама:
Књига I:Просторни план – стратешки део плана;
Књига II: Правила уређења и правила грађења;
Књига III: Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана на

животну

средину; и
Књига IV: Документациона основа Просторног плана:
Свеска 1: Концепт просторног плана,
Свеска 2: студијска основа Просторног плана и
Свеска 3: документи везани за припрему, разматрање и доношење Просторног
плана.
Графичке приказе Просторног плана чине:
а) рефералне карте у размери 1: 50 000:
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Карта 1: Намена простора,
Карта 2: Мрежа насеља и инфраструктурни системи,
Карта 3: Туризам и заштита простора, и
Карта 4: Спровођење Просторног плана;
б) шематски прикази уређења насеља: Злот, Оштрељ, Доња Бела Река, Горњане,
Бучје, Лука и Топла, Танда, Метовница, Шарбановац и Слатина, у размери
1:5 000; и
в) детаљне рефералне карте - графички прикази регулационих решења за
просторне целине и коридоре посебне намене, у размери 1:5 000 и 1:2 500:
- Зона утицаја северног дела површинског копа "Велики Кривељ",
- Зона површинских копова "Церово 1" и "Церово 2",
- Зона

истражних

радова

и

потенцијалне

експлоатације

лежишта

"Кривељски камен" и
- Коридор за хидротранспорт руде и снабдевање технолошком и техничком
водом.

II ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА
У складу са чл. 60 - 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских
докумената, Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја били
су изложени на јавни увид сваког радног дана од 7:30 до 14:30 часова у згради
Општине Бор. Шематски прикази за сеоска насеља (који представљају саставни део
Нацрта просторног плана) били су изложени на јавни увид и у зградама месних
заједница сеоских насеља: Злот, Шарбановац, Метовница, Слатина, Доња Бела Река,
Лука, Танда, Горњане, Бучје, Оштрељ.
У

просторијама месне заједнице Кривељ била су изложена Правила уређења и

грађења за просторне целине и коридоре посебне намене.
Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени
утицаја одржана је у петак 31. маја 2013. године у згради Општине Бор, ул. Моше
Пијаде број 3, у Бору.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој
процени утицаја имала су могућност да доставе у писаној форми Општинској управи
преко писарнице, у току трајања јавног увида, закључно са 10. јуном 2013. године.
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ЈВАНА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ на којој су разматране достављене
примедбе током јавног увида одржана је по завршетку јавног увида, 4. јула 2013.
године у згради општине Бор, ул. Моше Пијаде број 3, у Бору.
Јавној седници присуствовали су представници обрађивача Института за архитектуру
и урбанизам Србије, представници РТБ Бор групе као и представници општине Бор.
Јавној седници су присуствовала физичка лица и представници правних лица који су
поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који су имали
прилику да усмено образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби
обрађивач планског документа и стратешке процене јавно је износио свој став.
Затворена седница Комисије на којој су заузети ставови о свакој поднетој примедби
одржана је у Бору дана 19.07.2013. године.
Писане примедбе на Нацрт просторног плана и Извештаја о стратешкој процени
утицаја, прикупљене у току трајања јавног увида, представљају саставни део овог
извештаја.
Обрађивач Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја извршиће
измене и допуне нацрта планског документа према прихваћеним примедбама из
јавног увида у року од 20 дана по пријему Извештаја.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

биће достављен Општинској

управи Бор како би сви заинтересовани могли да остваре увид у поднете писане
примедбе као и у закључке Комисије на Нацрт просторног плана и Извештај о
стратешкој процени утицаја.

III

ПРИМЕДБЕ

НА

НАЦРТ

ПРОСТОРНОГ

ПЛАНА

И

ИЗВЕШТАЈ

СТРЕТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА СА ЗАКЉУЧЦИМА КОМИСИЈЕ
А. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УСЛОВА
1. Примедбе ЈП "Електромрежа
Електромрежа Србије",
Србије идк.
идк бр.
бр 1766.
Закључак Комисије:
се
Комисије Прихвата се.
2. Примедба "Телеком
Телеком Србија"
Србија АД,
АД Александар Бранковић,
Бранковић координатор за технику
ИЈ Зајечар,
Зајечар идк.
идк бр.
бр 1776.
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О

Закључак Комисије:
се
Комисије Прихвата се.
3. Примедбе Општинске управе Бор,
Бор идк.
идк бр.
бр 1738.
Закључак Комисије:
Комисије Прихвата се.
се
Б. НЕВЛАДИНЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
1. Примедбе невладиних организација,
организација асоцијација и удружења
удружења,
ња идк.
идк бр.
бр 1763.
Примедба под бр.
бр 1: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 2: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 3: Закључак Комисије.
Комисије Не прихвата се с обзиром да овај просторни
план још увек није усвојен па није могуће направити извод из коначног планског
документа.
документа
Примдба под бр.
бр 4: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 5: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се .
Примдба под бр.
бр 6: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 7: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба
Примдба под бр.
бр 8: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 9: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 10: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се,
се уз напомену да се подржава
само она врста рециклаже која не загађује животну средину.
средину
Примдба под бр.
се
бр 11: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
Примдба под бр.
бр 12: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се делимично.
делимично Планирани број
туристичких лежајева је оквиран и заснован је на оптимистичкој прогнози развоја
туризма у општини Бор и на непоузданим подацима о могућем туристичком
туристичком
капацитету и броју лежајева у породичним кућама,
кућама становима и викендицама.
викендицама
Предвиђени капацитети у туризму не мора да се реализују до 2021. године.
године
Примдба под бр.
бр 13: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 14: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба
Примдба под бр.
бр 15: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
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Примдба под бр.
се Списак заштићених и
бр 16: Закључак Комисије.
Комисије Не прихвата се.
евидентираних споменика културе налази се у Студијској основи Просторног плана
(ту
ту је и споменик Петру Радовановићу).
Радовановићу
Примдба под бр.
бр 17: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
се
бр 18: Закључак Комисије.Прихвата
Комисије Прихвата се.
Примдба под бр.
бр 19: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 20: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 21: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Књига II: "Правила уређења и правила грађења"
Примдба под бр.
бр 1: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Књига III: Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну
средину
Примдба под бр.
се
бр 1: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
Примдба под бр.
бр 2: Закључак Комисије
Комисије.
исије Прихваата се.
се
Примдба под бр.
бр 3: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Примдба под бр.
бр 2: Закључак Комисије.
Комисије Прихвата се.
се
Напомена:
Напомена неопходно је да надлежни органи,
органи организације и институције у што
краћем року доставе обрађивачу Просторног плана најновије податке о стању и
планираном развоју у одређеним областима.
областима
2. Примедбе Туристичке организације Бора,
Бора идк.
идк бр.
бр 1793.
Закључак Комисије:
Комисије Прихватају се делимично.
делимично
Није прихватљив предлог за установљење десет туристичких зона општине јер би то
била нерационална
нерационална дисперзија понуде,
понуде уместо рационалнијег обједињавања.
обједињавања Такође,
Такође
физички се не може успоставити „централна зона урбане целине Бора са аеродромом
и старом железничком пругом од Метовнице до Црног врха...“
врха “ У односу на верзију у
Нацрту плана,
плана због усклађивања
усклађивања са Просторним планом подручја посебне намене
Борско-Мајданпечког
Борско Мајданпечког рударског басена за Предлог Просторног плана општине Бор
предлаже се следеће зонирање туристичких простора:
простора
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1) примарна,
примарна континуална туристичка зона која обухвата:
обухвата
градски центар Бор са туристичким атракцијама у оквиру РТБ;
РТБ
туристички простор Брестовачка Бања (идентификовано
идентификовано природно добро);
добро
туристички простор Борско језеро и Савача (идентификовано
идентификовано природно добро са
Тилва њагром);
њагром и
туристички простор Црни врх.
врх и
2) секундарна,
секундарна

дисконтинуална
дисконтинуална

туристичка

зона

која

обухвата

појединачне

туристичке просторе:
просторе
источни део Кучајских планина са геопарком Дубашница и спомеником природе
„Лазарев кањон“
кањон“, укључујући локалитете Злотске пећине и

Малиник,
Малиник са

подпланинским туристичким селом Злот,
Злот излетничким
излетничким екоеко пунктом Злотске
пећине,
пећине ловачким
ловачким пунктом Дубашница,
Дубашница ловиштима (Злотске
Злотске шуме – Црни врх и
др.),
излетничким и планинарским стазама
др

(подручје
подручје еколошке мреже од

интереса за заштиту);
заштиту
планине Мали крш - Велики крш - Стол - Голи крш,
крш са подпланинским
подпланинским
туристичким селима Горњане,
Горњане Лука и Бучје,
Бучје планинарским пунктом Стол,
Стол
излетничким и планинарским стазама (подручј
подручје
подручје еколошке мреже);
мреже
западни део планине Дели Јован са ловиштем и планинарским стазама
(подручј
подручје
подручје еколошке мреже);
мреже и
два издвојена туристичка
Б-24 туристичка села уз Црни Тимок и државни пут 1Б
Шарбановац и Метовница.
Метовница
Перспективно обнављање старе ускоколосечне пруге предвиђено је на њеној
комплетној траси – од Црног врха до Зајечара (од значаја за повезивање са
Гамзиградском бањом, Феликс Ромулијаном и Зајечаром).
Планирани број туристичких лежајева у Општини није предимензионисан с тим што те
пројекције не мора да се остваре до 2021. године. Уколико Туристичка организација
располаже ближим подацима о регистрованим и нерегистрованим лежајевима који се
издају, као и о капацитетима викенд кућа, потребно је да их достави обрађивачу.
3. Примедбе УГ "Црни
Црни врх 45", Живорад Милић,
Милић председник УО.
УО
Закључак Комисије:
се
Комисије Прихвата се.
о.о
о., идк.
4. Примедбе Драгане Шаларевић из Бора у име AVALA resources д.о
идк бр.
бр
1778.
Комисије: Прихвата се
се.
Закључак Комисије
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5. Примедбе Мирослава Пајића,
Пајића еколога из Бора.
Бора
Закључак Комисије:
Комисије Прихватају се делимично.
делимично Највећи део примедаба не односи се
на подручје Просторног плана,
плана већ на градско подручје Бора па нису предмет
Просторног плана.
плана Приликом израде Генералног урбанистичког плана Бора биће
размотрене све примедбе и предлози из овог дописа.
дописа
Проглашење општине Бор за град или формирање "новог
новог града"
града заједно са
Зајечаром није предмет Просторног плана општине.
општине
Примедбе и предлози који се односе на саобраћајни систем Општине прихватају се
делимично,
делимично односно:
односно
прихвата се сугестија у вези са инвестиционим одржавањем путних саобраћајница;
саобраћајница и
не прихватају се предлози за реконструкцију мреже државних путева с обзиром да су
мрежа и категорије саобраћајница утврђене у републичким стратешким документима
и Уредби о категоризацији државних путева (Сл
Сл.
Сл гласник РС,
РС бр.
бр 14/12) - са којима
Просторни план општине мора да буде усклађен;
усклађен изградњом нове трасе државног
пута ДП Iб
б-25 Бор - Коридор X решава се проблем обилазнице око Брестовачке бање;
бање
планирање радикалних (и
и скупих)
скупих решења у сектору саобраћаја није примерено
ограниченим инвестиционим могућностима у време привредне рецесије.
рецесије
Не прихватају се предлози за проширење граница Националног парка "Ђер
Ђердап
Ђердап"
дап јер
то није у надлежности Просторног плана општине;
општине препоруке за уређење и режим
коришћења подручја природних добара могу да буду разматране приликом израде
одговарајућих урбанистичких решења за та подручја.
подручја
6. Примедбе Исламске заједнице Србије,
Србије идк.
дк бр.
бр 1749.
Закључак Комисије:
Комисије

Примедбе нису предмет Просторног плана.
плана Примедбе и

предлози биће разматрани приликом израде Генералног урбанистичког плана Бора.
Бора

В. ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА ИЗ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ЗЛОТ,
ЗЛОТ СЛАТИНА,
СЛАТИНА ГОРЊАНЕ И ДОЊА БЕЛА РЕКА
1. Примедба Мејлановић Златана,
Златана председника МЗ Злот,
Злот идк.
идк бр.
бр 1752.
Закључак Комисије:
Комисије Прихвата се.
се
2. Примедба Мејлановић Златана,
Златана председника МЗ Злот,
Злот идк.
идк бр.
бр 1751.
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Закључак Комисије:
основана У Општим правилима уређења и
Комисије Примедба није основана.
грађења
књига 2) већ је наведено да гробља треба да
грађења која важе за сва насеља (књига
садрже чесме и пратеће објекте (капеле
капеле).
капеле
3. Примедбе Бранка Перића,
Перића председник Савета Месне заједнице Слатина,
Слатина идк.
идк бр.
бр
1762.
Закључак Комисије:
Комисије Прихватају се делимично.
делимично Тачке 1, 2 и 4 већ су укључене у
Општим правилима уређења и грађења,
грађења на основу којих се

спроводе различите

активности у појединим насељима.
насељима Тачка 3 се прихвата делимично,
делимично у смислу да у
Општим правилима треба додати поглавље Уређење водотокова кроз насеља (после
после
поглавља
поглавља 1.2.2, а пре поглавља 1.2.3. – Електромрежа,
Електромрежа на стр.
стр 13 књига 2), у којем
треба дати општа решења за спровођење,
спровођење уз наглашавање уређења Борске реке.
реке
4.Примедбе
Примедбе Јована Флорића,
Флорића председника Савета месне заједнице

Горњане,
Горњане идк.
идк

бр.
бр 1774.
Закључак Комисије
Комисије:
ије Прихвата се.
се
5. Примедбе Ратка Живановића,
Живановића председника Савета месне заједнице Доња Бела
Река,
Река идк.
идк бр.
бр 1790.
Закључак Комисије:
Комисије Прихвата се делимично.
делимично Прихвата се предлог да се у шематском
приказу уцрта потенцијални коридор обилазнице око насеља,
насеља с тим што ће се правила
уређења и грађења обилазнице као и друга решења за овај простор утврдити у
посебном планском документу.
документу У Стратешкој процени утицаја предложено је
предузимање потребних мера за заштиту насеља и природног окружења од
негативних

утицаја

привредних

погона.
погона

Преостале

примедбе

нису

предмет

Просторног плана.
плана Предвиђено је да се у Просторном плану подручја посебне намене
Борско-мајданпечког
Борско мајданпечког рударског басена утврде ближа правила за решавање
конфликата између погона за експлоатацију и прераду пешчара,
ешчара постојећег насеља,
насеља
природних добара и изворишта "Сурдуп
Сурдуп".
Постоји,
Сурдуп
Постоји такође,
такође могућност да се за целу
КО Доња Бела Река уради План генералне регулације који би обухватио и погон за
прераду кварцног пешчара у Заграђу.
Заграђу
6. Примедбе Станоја Савића,
Савића Доња
Доња Бела Река,
Река идк.
идк бр.
бр 1795.
Закључак Комисије:
Комисије Прихвата се.
се
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Г. ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА СА ПОДРУЧЈА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КРИВЕЉ
1. Примедбе Новице Журкића,
Журкића председника Савета МЗ Кривељ,
Кривељ идк.
идк бр.
бр 1783.
Закључак Комисије:
Комисије Прихвата се.
се
2. Примедбе П. Јанковића,
Јанковића Д. Драгића,
Драгића Д. Николића - чланова радног тела Савета МЗ
Кривељ,
Кривељ идк.
идк бр.
бр 1789.
Први део-тачке 1 до 6.
Закључак Комисије:
Комисије Не прихвата се.
се Изнете оцене,
оцене квалификације и предлози нису
прихватљиви с обзиром да им није место и да се не могу реализовати
реализовати у Просторном
плану Општине.
Општине
Други део-тачка 1.
Закључак Комисије:
континуитету"
Комисије Не прихвата се.
се Није јасан став о "континуитету
континуитету постојећег
Просторног плана посебне намене с обзиром да је тај План и даље на снази са свим
својим прилозима и картама,
картама па не постоји објективна потреба да се поједине карте
из тог Плана "аташирају
аташирају"
аташирају у Просторни план општине.
општине Непримерено је да се планска
решења просторних и урбанистичких планова ужих подручја уносе у просторни план
ширег подручја.
подручја Потребно је само њихово међусобно усклађивање
усклађивање.
ивање
Други део-тачка
део тачка 2.
Закључак Комисије:
Комисије Не прихвата се.
се Постоји обавеза усклађивања Просторног плана
општине са просторним плановима ширег подручја (члан
члан 33. Закона о планирању и
изградњи).
изградњи
Други део-тачка
део тачка 3.
Закључак Комисије:
Комисије Примедба није основана
основана.
на Изнети предлози нису предмет
Просторног плана општине.
општине Не постоји несагласност између планских пропозиција,
пропозиција
смерница и критеријума Просторног плана општине и постојећег Просторног плана
посебне намене.
намене
Активности предложене за "легитимитет
легитимитет ПП општине Бор"
Бор биће реализоване у Плану
генералне регулације за насеље (КО
КО)
Континуитет постојећег ППП за зону
КО Кривељ.
Кривељ "Континуитет
утицаја рудника "Велики
Велики Кривељ - Церово"
Церово обезбеђује се доношењем Просторног
плана подручја посебне намене за цео басен и Плана генералне регулације
регулације за
насеље (КО
КО)
КО Кривељ.
Кривељ
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3. Примедбе Драгомира Драгића испред групе инжењера из Кривеља,
Кривеља идк.
идк бр.
бр 1761.
Закључак Комисије:
Комисије Прихвата се делимично.
делимично Прихвата се да се у уводним
напоменама Просторног плана,
плана Књига II, поглавље "Правила
Правила уређења и правила
грађења
грађења за просторне целине и коридоре посебне намене"
намене дају јасне смернице о
начину решавања проблема наведених у примедбама на основу планских
пропозиција постојећег Просторног плана посебне намене за зону утицаја рудника
"Велики
Велики Кривељ - Церово"
Сл.
Церово (Сл
Сл лист општина
општина бр.
бр 3/94 и 15/95). Остали предлози и
примедбе нису предмет Просторног плана општине.
општине
4. Примедбе Петра Драгуловића,
Драгуловића Кривељ / Брезоник,
Брезоник идк.
идк бр.
бр 1764.
Закључак Комисије:
Комисије Прихвата се делимично.
делимично Насеље Брезоник се налази на подручју
КО Бор 2 и за то подручје биће у примени "општа
општа правила уређења и правила
грађења"
грађења утврђених у Просторном плану општине.
општине У поглављу о пресељењу
становништва биће указано на могуће измештање - пресељење насеља.
насеља Ближа
решења за насеље Брезоник биће утврђена у Просторном плану подручја посебне
намене Борскоу току је израда)
Борско мајданпечког рударског басена (у
израда и Плану генералне
регулације за насеље (КО
КО)
још није покренута израда)
КО Кривељ (још
израда и нису предмет
Просторног плана општине.
општине
ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОШИРЕЊЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА
ЗОНЕ УТИЦАЈА КОПА "ВЕЛИКИ КРИВЕЉ":
5. Примедбе Душана Димитријевића - Царево село – Кривељ,
Кривељ идк.
идк бр.
бр 1755.
6. Примедбе Предрага и Ненада Јовановића,
Јовановића Царево село – Кривељ,
Кривељ идк.
идк бр.
бр 1781.
7. Примедбе Мирослава Јовановића из Кривеља,
Кривеља идк.
дк бр.
бр 1785.
ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗОНУ ПОВРШИНСКИХ КОПОВА
"ЦЕРОВО 1" И "ЦЕРОВО 2":
8. Примедбе Драгана Шаларевића из Бора , идк.
идк бр.
бр 1726.
9. Примедбе Антош Гордане из Беча,
Беча идк.
идк бр.
бр 1727.
10. Примедбе Радивојевић Крсте – Церово,
Церово идк.
идк бр.
бр 1734.
11. Примедбе Трујкић Бранислава - Мали Кривељ,
Кривељ идк.
идк бр.
бр 1743.
12. Примедбе Крстић Катице из Кривеља,
Кривеља идк.
идк бр.
бр 1744.
13. Примедбе Микуловић Вукосаве из Кривеља,
Кривеља идк.
идк бр.
бр 1745.
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14. Примедба Богдановић Миодрага из Малог Кривеља,
Кривеља идк.
идк бр.
бр 1746.
15. Примедбе
Примедбе Траиловић Граде из Бора и Траиловић Ивице из Бора,
Бора идк.
идк бр.
бр 1753 и
1754.
16. Примедбе Љубише Војиновића - Мали Кривељ,
Кривељ идк.
идк бр.
бр 1775.
17. Примедбе Ступаревић Нине из Кривеља,
Кривеља идк.
идк бр.
бр 1777.
18. Примедбе Драгић Милана и Јовановић-Вербанац
Јовановић Вербанац Весне - Церово
Церово,
во идк.
идк бр.
бр 1779.
19. Примедбе мештана Малог Кривеља,
Кривеља идк.
идк бр.
бр 1782, као и
ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗОНУ ИСТРАЖНИХ РАДОВА И
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА "КРИВЕЉСКИ КАМЕН"
20. Примедбе Драгане Рајић – Бор,
Бор идк.
идк бр.
бр 1765.
21. Примедбе Милана
Милана Богдановића.
Богдановића
23. Примедбе Радуловић Јелице,
Јелице идк.
идк бр.
бр 1784.
23. Примедбе Станимира Богдановића из Бора,
Бора идк.
идк бр.
бр 1780.
Закључак Комисије.
Комисије Не прихватају се предлози и захтеви да се у оквиру Просторног
плана општине утврди проширење "санитарне
санитарне зоне"
зоне у окружењу
окружењу постојећих и
планираних рударских радова до 2021. године,
године с обзиром да за тражено проширење
санитарне зоне"
"санитарне
зоне у садашњим околностим нема релевантних података и подлога.
подлога
Прихвата се да се у уводним напоменама Просторног плана,
плана Књига II, поглавље
"Пра
Правила
Правила уређења и правила грађења за просторне целине и коридоре посебне
намене"
намене дају јасне смернице о начину решавања проблема наведених у примедбама
на основу планских пропозиција постојећег Просторног плана посебне намене за зону
утицаја рудника "Велики
Велики Кривељ
Сл.
Кривељ - Церово"
Церово (Сл
Сл лист општина бр.
бр 3/94 и 15/95).
Примедбе које су стигле са подручја КО Кривељ своде се на захтев за проширење
"санитарне зоне" што, према одредбама постојећег Просторног плана посебне
намене, омогућује пресељење домаћинстава из те зоне. Чињеница је да за померање
граница

"санитарне

зоне"

сада

не

постоје

релевантни

подаци

потврђени

одговарајућим резултатима мониторинга и обављених истраживања на терену. У тим
околностима за приоритетне рударске активности у Просторном плану општине
утврђена су прелиминарна решења која ће бити у примени до доношења Просторног
плана подручја посебне намене за цео басен и Плана генералне регулације за
насеље (КО) Кривељ.
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Ова два планска документа ће на основу резултата најновијих истражних радова,
одговарајуће студијске и техничке документације и детаљне анализе стања на терену
предложити коначна решења за постојеће и очекиване проблеме у насељу Кривељ,
односно, сагледати могуће сценарије од којих зависи судбина насеља Кривељ.
Просторни план општине Бор потврђује легитимитет и актуелност постојећег
Просторног плана посебне намене до доношења Просторног плана подручја посебне
намене за цео рударски басен и Плана генералне регулације за насеље (КО) Кривељ.
Непримерено је да се решење, смернице и обавезе из постојећег Просторног плана
посебне намене "пресликавају" у Просторни план општине. По тој логици могло би то
исто да се уради и са решењима из постојећих планских докумената за друга
подручја (Бор, Брестовачка бања, Борско језеро и др.) за које је као и за Кривељ
предвиђена израда посебних планских докумената.
За зону површинских копова "Церово 1 и Церово 2" у Просторном плану општине Бор
(Књига II "Правила уређења и правила грађења") задржане су границе "санитарне
зоне" и мониторинга из постојећег Просторног плана посебне намене с обзиром да,
осим анализа из техничке документације, нису били доступни подаци и налази из
нових студија утицаја копова на окружење које би урадиле статусно неутралне
стручне институције. Из увида у студијску и техничку документацију за копове,
одлагалишта и друге објекте у зони Церова дошло се до закључка да положај тих
објеката и развој рударских активности у том простору до 2021. године неће бити
битно дргачији у односу концепт рударских радова на коме су засноване прогнозе и
решења постојећег Просторног плана посебне намене. У овим околностима нема
услова за проширење "санитарне зоне" али постоји могућност да се одређена права
остваре на други начин.
Приликом израде постојећег Просторног плана посебне намене за зону утицаја
рудника "Велики Кривељ - Церово" извршена су детаљна истраживања утицаја
рудника на непосредно окружење са утврђивањем "санитарних " и мониторинг зона и
другим мерама за решавање негативних утицаја. Процењено је приликом покретања
израде Просторног плана општине Бор да су решења и мере из постојећег
Просторног плана посебне намене актуелне и да треба обезбедити њихову доследну
примену.
За зону лежишта Кривељски камен и утицај каменолома, у недостатку резултата
мониторинга и других релевантних података и подлога, прелиминарне границе
"санитарне зоне" за продуктивни део каменолома предложене су за на основу
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постојеће студијске и техничке документације, док је за зону сепарације предложена
мониторинг зона којом су обухваћена сва домаћинства која се налазе у непосредној
близини. При томе су испоштовани принципи које је утврдио постојећи Просторни
план посебне намене.
Предвиђено је успостављање система мониторинга у зони при чему је неопходно
спроводити програм рекогносцирања и праћења промена на тлу, објектима, водама,
земљишту, биљном покривачу и др. Неопходно је утврдити нулто стање квалитета
животне средине (израда студија о тренутном стању околине на одређеној локацији).
Уколико се приликом спровођења мониторинга констатују утицаји који превазилазе
допуштене вредности по појединачним аспектима животне средине, примењује се
поступак предвиђен постојећим Просторним планом посебне намене за површине у
"санитарној зони".
Коначне границе утицаја каменолома и зоне потенцијалне експлоатације лежишта
бакра биће утврђене у Просторном плану Борско-Мајданпечког рударског басена и у
Плану генералне регулације за насеље (КО) Кривељ на основу одговарајуће
документације и обављених истраживања на терену, у склопу целовитог сагледавања
проблематике одрживог развоја, уређења и заштите подручја насељске заједнице
Кривељ.
Просторни план Општине утврдио је у стратешком делу Плана опште пропозиције и
критеријуме

за

решење

проблема

пресељења

становништва.

Реализација

пресељења и утврђивање накнаде спроводи ће се према постојећем Просторном
плану посебне намене до доношења нових планских докумената.
Проблем евентуалног пресељења, из зоне утицаја површинских копова Велики
Кривељ, Церово 1 и Церово 2, треба решавати преко надлежних служби РТБ Бор
групе и Општине Бор у складу са пропозицијама постојећег Просторног плана
посебне намене и Просторног плана општине.
За примедбу бр. 7,

Мирослава Јовановића из Кривеља, проблем евентуалног

пресељења домаћинства треба решавати преко надлежних служби РТБ Бор групе,
Општине Бор и надлежне електродистрибуције у складу са важећим техничким
нормативима за ову врсту објеката.
У складу са основним пропозицијама постојећег Просторног плана посебне намене и
"правилима уређења и грађења" која су у Просторном плану општине утврђена за
"просторне целине и коридоре посебне намене" - домаћинства која се налазе у
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зонама утицаја рударских радова могу остварити право на пресељење ако се налазе
у:
- границама "санитарне зоне" и
- границама мониторинга уколико се установи да су негативни утицаји и оштећења на
њиховим објектима таквог обима који битно погоршавају услове живота на тим
локацијама.
До успостављања интегралног система мониторинга одлука о пресељењу може се
донети за сваки појединачни случај на основу увида, оцене и извештаја компетентне
и статусно непристрасне стручне институције или комисије.
Са друге стране, према Закону о експропријацији власник чије су непокретности
експроприсане на основу утврђеног јавног интереса може захтевати тзв. "проширену
експропријацију" других непокретности у истој катастарској општини по основу губитка
интереса за њихово даље коришћење.
Напомена:
Напомена Саставни део Извештаја чини Анекс са свим примедбама пристиглим
током јавног увида.
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ИЗВЕШТАЈО ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР
(3.12.2013)
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Бр/N0: 350-01-00110/2/2013-05
Датум/Date: 27.11.2013.
Р.М.
ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ

11000 Београд
Булевар Краља Александра 73/2
Радна група за контролу усклађености Нацрта просторног плана општине Бор (у даљем
тексту: Радна група), формирана Решењем министра природних ресурса, рударства и
просторног планирања бр. 350-01-00110/1/2013-05 од 14.11.2013. године, у складу са чланом
33. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), члана 23. Закона о државној управи
(„Службени гласник РС“ бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и члана 28. Уредбе о начелима за
унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним
организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, број 81/07, 69/08, 98/12 и 87/13),
на седници одржаној 27.11.2013. године разматрала је Нацрт просторног плана општине Бор и
донела:

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
БОР
-нацрта плана-

Одељење за урбанизам, грађевинарство и комуналне послове Општинске управе Бор,
дописом број 350-278/2013-III/05 од 04.10.2013. године, доставило је Министарству
природних ресурса, рударства и просторног планирања, Нацрт просторног плана општине Бор
(у даљем тексту: Просторни план), a у складу са одредбама чл. 33. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС и 98/13-УС), (у даљем тексту: Закон).
Наручилац Просторног плана је општина Бор, а обрађивач Институт за архитектуру и
урбанизам Србије, Булевар Краља Александра 73/2, из Београда. Руководилац израде
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Просторног плана је одговорни планер др Ненад Спасић, д.и.а. (лиценца 100 0056 03, лиценца
200 0318 03).
Нацрт Просторног плана припремљен је на основу Документационе основе и Концепта
Плана (Извештај Комисије за планове општине Бор бр. 06-07/210-I од 16.06.2010.). Нацрт
Просторног плана прошао је процедуру стручне оцене и јавног увида (Извештај Комисије за
планове бр. 06-93/2013-I од 12.08.2013. године).
На достављени Нацрт Просторног плана, чланови Радне групе дали су писане
примедбе, а на седници одржаној 27. новембра 2013. године, Радна група размотрила је и
одговоре обрађивача на појединачна мишљења која су изнели чланови Радне групе.
Седницом Радне групе председавао је др Милан Пунишић, дипл. пр. планер, лиценца
ИКС 100 0037 03.
Седници Радне групе присуствовали с у :
А) Чланови Комисије:
- Бранка Бајовић, дипл. пр. пл. лиценца ИКС 100 0011 03;
- Марко Перишић, дипл. пр. пл. лиценца ИКС 100 0095 06;
- Маја Крга, дипл. пр. пл. лиценца ИКС 201 0206 03.
Члан др Дејан Филиповић, дипл. пр. пл. лиценца ИКС 100 0052 03, био је одсутан из
оправданих разлога. Мишљење, у писменој фоми, доставио је председнику Радне групе др
Милану Пунишићу.
Б) Представници општине Бор :
- Љубинка Јелић
- Марија Велкова
- Драгана Николић
B) Представници обрађивача – Институт за архитектуру и урбанизам Србије:
- Ненад Спасић
- Славка Зековић
- Омиљена Џелебџић
- Марина Ненковић-Ризнић
- Гордана Џунић
као и Светлана Чеперковић, секретар Радне групе и Рада Манић, која је обављала
административно-техничке послове.
Елаборат Просторног плана садржи:
САДРЖАЈ:
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. OБУХВАТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
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3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", БР. 88/2010)
3.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ ("Службени гласник РС",
51/11)
3.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА
"БЕЉАНИЦА-КУЧАЈ"
(НАЦРТ ПЛАНА 2012.)
3.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗОНЕ УТИЦАЈА РУДНИКА "ВЕЛИКИ КРИВЕЉ – ЦЕРОВО" И
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗОНЕ УТИЦАЈА
РУДНИКА "ВЕЛИКИ КРИВЕЉ-ЦЕРОВО" ЗА ПРОСТОР "ЛУКОВО – ФЛОТАЦИЈСКО
ЈАЛОВИШТЕ" ("СЛ. ЛИСТ ОПШТИНА", БР. 3/94 и 15/95)
3.5. ОСТАЛИ РЕЛЕВАНТНИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ
4. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗИ И ОЦЕНА СТАЊА, ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
4.1. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗИ И ОЦЕНА СТАЊА
4.1.1. Природни системи и ресурси
4.1.2. Становништво, мрежа насеља и јавне службе
4.1.3. Привреда и туризам
4.1.4. Саобраћај и инфраструктурни системи
4.1.5. Заштита животне средине, природних и непокретних културних добара
4.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
4.3. SWOT АНАЛИЗА (ПРЕДНОСТИ, СЛАБОСТИ, ШАНСЕ, ОПАСНОСТИ)
II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 2. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
2.2. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА
2.2.1. Коришћење природних ресурса
2.2.2. Становништво, мрежа насеља и јавне службе
2.2.3. Просторни развој привредних делатности
2.2.4. Просторни развој инфраструктурних система
2.2.5. Заштита животне средине, природних и културних добара
3. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
III ПЛАНСКИ ДЕО – ПЛАНСКА РЕШЕЊА
1. КОРИШЋЕЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА
1.1. КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА - МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
1.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
1.3. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
2. СТАНОВНИШТВО, МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
2.1. СТАНОВНИШТВО
2.2. МРЕЖА НАСЕЉА
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2.3. ПРЕСЕЉЕЊЕ СТАНОВНИШТВА ИЗ ЗОНЕ РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ
2.4. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
3.1. ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРЕРАДА РУДЕ БАКРА
3.2. ИНДУСТРИЈА, МСП, УСЛУГЕ
3.3. ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ
3.4. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
3.5. ШУМАРСТВО, ЛОВСТВО И РИБАРСТВО
4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
5.1. САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Пројекција саобраћајних потреба
5.1.2. Развој мреже путева
5.1.3. Развој јавног превоза путника
5.1.4. Железнички саобраћај
5.1.5. Ваздушни саобраћај
5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3. ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
5.3.1. Енергетика
5.3.2. Енергетска инфраструктура
5.3.3. Енергетска ефикасност и обновљиви извори
5.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТА
5.4.1. Телекомуникације
5.4.2. Поштански саобраћај
5.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА
ДОБРА И РИЗИЦИ И
ОПАСНОСТИ У ПРОСТОРНОМ РАЗВОЈУ
6.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА, УРЕЂЕЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕДЕЛА
6.2.1. Заштита природних добара
6.2.2. Заштита и ревитализација предела
6.2.3. Заштита непокретних културних добара
6.3. РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ У ПРОСТОРНОМ РАЗВОЈУ
6.3.1. Организација простора од интереса за одбрану и ванредне ситуације
6.3.2. Стратешки ризици у сектору рударства и метала
7. РЕГИОНАЛНА И ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ ЗА
ОКРУЖЕЊЕМ
8. НАМЕНА ПРОСТОРА
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IV ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА И ПРОПОЗИЦИЈА
1.1. Индиректна примена Просторног плана
1.1.1. Смернице за израду урбанистичких планова
1.1.2. Смернице за спровођење Просторног плана у другим плановима, програмима и
техничкој документацији
1.2. Директна примена Просторног плана
2. ПРИОРИТЕТИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ДО 2017. ГОДИНЕ
2.1. КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
2.1.1. Коришћење минералних сировина
2.1.2. Коришћење пољопривредног земљишта
2.1.3. Коришћење шума
2.2. СТАНОВНИШТВО, МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
2.2.1. Становништво
2.2.2. Мрежа насеља и функције центара
2.2.3. Социјални развој и јавне службе
2.2.4. Услови пресељења становништва из зоне рударских активности
2.3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
2.3.1. Рударство, индустрија, МСП и услуге
2.3.2. Пољопривреда
2.3.3. Шумарство, ловство и риболов
2.3.4. Туризам
2.4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
2.4.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
2.4.2. Водопривредна инфраструктура
2.4.3. Енергетска инфраструктура
2.4.4. Телекомуникације и поштански саобраћај
2.4.5. Комунална инфраструктура
2.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, УРЕЂЕЊЕ
И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕДЕЛА
2.5.1. Заштита животне средине
2.5.2. Заштита природних добара
2.5.3. Уређење и ревитализација предела
2.5.4. Заштита културног наслеђа
3. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНИЈЕГ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗВОЈА
4. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
5.1. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОПШТЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
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5.2. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ДРУГИХ ПОЛИТИКА
6. ИНФОРМАТИЧКА ПОДРШКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
7. МОНИТОРИНГ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
СПИСАК ТАБЕЛА:
Табела 1. Број исељених домаћинстава према зони утицаја
Табела 2. Начин пресељења и локација
Табела 3. Производња РТБ Бор групе у периоду 1990-2010. година
Табела 4. Размештај рударско-металуршко-индустријског комплекса у општини Бор
Табела 5. Геолошке рудне резерве на локалитетима РТБ Бор групе
Табела 6. Полазишта за утврђивање противерозионих захвата
Табела 7. План неге и обнове државних шума
Табела 8. Пројекција броја становника општине Бор 2021.год., по насељима
Табела 8а. Пројекција старосне структуре становништва насеља општине Бор 2021. године
Табeла 9. Планиранe вeћe приврeдно-индустриjскe зонe на Планском подручју (без зона
истраживања и зона експлоатације минералних сировина за које су одобрене концесије)
Табела 10. Очекивани ПГДС на репрезентативним деоницам државних путева I и II реда
Табела 11. Планирана изградња деонице државног пута IБ реда број 25 на територији општине
Бор
Табела 12. Државни путеви I и II реда и општински путеви
Табела 13. Евидетиране локације МХЕ на подручју општине Бор
Табела 14. План рекултивације и ревитализације деградираног предела (2011-2021.год.)
Табела 15. Биланс намене простора Планског подручја 2011. и 2021.год. (у ha)
Табела 16. Планирана намене површина у грађевинским подручјима према шематским
приказима уређења насеља
Табела 17. Биланс површина посебне намене - рударство и металургија 2011. и 2021.год. (у ha)
СКИЦЕ И ГРАФИКОНИ:
Скица 1. Положај Планског подручја
Скица 2. Развој површинске експлоатације у зони Церова
Скица 3. Развој површинског копа "Велики Кривељ"
Графикон 1. Структура коришћења пољопривредног земљишта по подручјима угрожености
развојем РТБ-а, 2010.
Графикон 2. Катастарска структура обрадивих земљишта општине Бор по подручјима
угрожености аграрних ресурса развојем РТБ-а, 2010. (у %)
Графикон 3. Структура коришћења државног шумског фонда 2010. (у %)
Графикон 4а. Индекс промене броја становника по међупописним периодима
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Графикон 4б. Промене броја становника у периоду 1948-2011. година
Графикон 5. Структура становништва по старосним групама (Попис 2002. и 2011.)
Графикон 6. Просторни размештај насеља у општини Бор
Графикон 7. Производња руде бакра у Србији (2000-2009. година)
Графикон 8. Могућа схема експлоатације лежишта "Борска река"
Графикон 9. Просечне годишње стопа пораста ПГДС-а
Графички прикази нацрта Плана у А3 формату.
СТРУЧНА МИШЉЕЊА:
Бранка Бајовић, дипломирани просторни планер
1. ПОДАЦИ О ОРГАНУ КОЈИ ОБАВЉА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1.1. Назив органа који врши РАПУБЛИКА СРБИЈА, Министарство природних ресурса, рударства и
стручну
контролу просторног планирања
просторног плана
1.2. Адреса органа

ул.Омладинских бригада бр.1, Нови Београд

1.3. Назив радне групе која Комисија за стручну контролу усклађености Нацрта просторног плана
врши стручну контролу општине Бор
просторног плана (број и Решење министра –Бр/N0: 350-01-00110/1/2013-05, дана 14.11.2013.
датум решења о формирању
радне групе)
2. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ РАДНЕ ГРУПЕ
2.1. Име и презиме

Бранка Бајовић

2.2. Основно образовање и дипломирани просторни планер
титула
2.3. Број лиценце одговорног 100 0011 03
планера
3. ПОДАЦИ О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ
3.1. Назив просторног плана

Просторни план општине Бор

3.2. Фаза просторног плана

нацрт

3.3. Садржај текстуалног Књига I - 148 страна; 17 табела; 9 графикона;
дела просторног плана (број
Књига II – 194 стране; 39 табела; 7 слика;
страна, табела, графикона,
слика и сл)
3.4. Садржај графичког дела 4 рефералне карте
просторног
плана
(број 10 шематских приказа уређења простора насеља
рефералних и тематских
4 карте, (2 листа карте 4)- правила уређења и правила грађења – намена
карата)
простора, нивелација и регулација
4 карте (4 листа карте 4)- правила уређења и правила грађења - основе за
парцелацију и решавање имовинско правних односа
3.5. Софтверски пакет у
којем је рађен дигитални део
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плана (ГИС или CAD)
3.6. Садржај
документационе основе

књига IV- свеска 1 документациона основа – Концепт плана
књига IV- свеска 2 документациона основа – Студијска основа плана
књига IV- свеска 3 документациона основа – Документи везани за
припрему, разматрање и доношење Просторног плана

4. ПОДАЦИ О ОБРАЂИВАЧУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
4.1.
Носилац
израде Општинска управа Бор, Бор
просторног плана (назив и
место)
4.2. Обрађивач плана (назив Институт за архитектуру и урбанизам Србије -Београд
и место)
4.3. Одговорни планер/и др.Ненад Спасић, д.и.а., др. Славка Зековић,дипл.п.п, др. Драгиша
(име,
презиме,
основно Дабић,д.и.а., др. Омиљена Џелебџић,дипл.п.п., др. Никола Крунић,д.п.п.
образовање, титула)
4.4. Број лиценце одговорног 100 0056 03, 100 0004 03, 100 0018 03, 100 0027 03, 100 0189 11.
планера

МИШЉЕЊЕ
О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ
Просторни план општине Бор
Нацрт
5. ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
(усклађеност просторног плана са релевантним законским, планским и развојним документима*)
5.1. Ускађеност са Законом
планирању и изградњи (2009)

о у делу Правила уређења недостаје текст који се односи на
„посебне услове којима се површине и објекти јавне намене чине
приступачним особама са инвалидитетом, у складу са
стандардима приступачности- члан 30. Закона о планирању и
изградњи

5.2. Усклађеност са Законом о књига 1 стр.120- у наслову 8 Намена простора у табели 15
Просторном плану Републике Србије Биланс намене простора планског подручја 2011.-2021 под
(2010)
шумама је планирано повећање са 45.0% на 49.2%, док је
Просторним планом Републике Србије планирана оптимална
пошумљеност 60%.
5.3.Усклађеност са Одлуком о изради Одлука о изради просторног плана општине Бор („Службени
плана (навести тачан назив одлуке о лист општине Бор“, бр. 3/10)
изради плана и број сл. гласника у
којем је објављена)
5.4. Усклађеност са Правилником о УСКЛАЂЕН
садржини, начину и поступку израде
планских докумената (2011)
5.5. Усклађеност са планским књига 1 стр.120- у наслову 8. Намена простора у табели 15
документима ширег подручја
Биланс намене простора планског подручја 2011. -2021 под
шумама је
планирано повећање са 45.0% на 49.2%, а
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Регионалним просторним планом Тимочке крајине са 45% на
64% пошумљености
5.6. Усклађеност са другим законима УСКЛАЂЕН
и подзаконским актима
5.7. Усклађеност са другим развојним УСКЛАЂЕН
документима (стратегије и сл)
5.8. Генералне констатације
* НАПОМЕНА:
- усклађеност се оцењује у начелу са УСКЛАЂЕН, НЕУСКЛАЂЕН ИЛИ ДЕЛИМИЧНО УСКЛАЂЕН
- у случају неусклађености обавезно се наводе бројеви чланова закона, подзаконских аката и других
прописа, односно поглавља и потпоглавља
- у случају делимичне усклађености обавезно навести образложење не дуже од 750 карактера
6. ПРИМЕДБЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
6.1. Примедбе на текстуални део просторног плана
(по поглављима/деловима плана)*
6.1.1. књига 1 на стр. 116 у цео текст треба ускладити са Законом о ванредним ситуацијама
поднаслову
Мера уређења и („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 92/11, 93/12) – члан 61. Закона о
припреме територије за потребе ванредним ситуацијама је брисан, члан 63 је промењен и нема
одбране земље
породичних склоништа, двонаменских склоништа....
6.1.2. књига 1 на стр. 121 у наслову 8. у првом ставу : „Уколико се појави већи број захтева за изградњу
Намена простора
који се не могу задовољити у границама планираног
грађевинског подручја и за намене које нису предвиђене
шематским приказима уређења насеља, могућност изградње
утврдиће се одговарајућим урбанистичким планом“- који је
урбанистички план који може мењати границе грађевинског
подручја?
6.1.3. књига 1 на стр. 126 у наслову у трећем ставу се наводи да ће се до доношења Плана генералне
1.2. Директна примена просторног регулације за насеље Кривељ бити у примени правила уређења и
плана
правила грађења утврђена овим Просторним планом – сматрам
да се не могу користити ова правила уређења и правила грађења,
можда навести Правилник о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу (Сл. гласник РС, број 50/2011) (потребно
мишљење правника)
6.1.4. књига 2- стр.3- у наслову 1.
Општа правила уређења и правила
грађења
сеоских
насеља,
у
поднаслову
Изградња
у
грађевинском подручју насеља

у другом ставу се наводи да надлежни орган прописује правила
за формирање грађевинских парцела на основу позитивних
прописа...правила за формирање грађевинских парцела може да
пропише само плански документ, тако да се морају јасно навести
услови за парцелацију и препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле.

6.1.5. књига 2-на стр.16 у наслову у последњој алинеји се наводи и „израда процене утицаја на
1.3.3 Гробља у поднаслову Људска животну средину“- плански документ не може дефинисати када
гробља
се израђује студија о процени утицаја на животну средину, већ
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна
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процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати
Процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС"
бр.144/2008) – исто у поднаслову Сточна гробља, последња
алинеја.
6.1.6. књига 2-на стр. 18 у наслову у петом ставу се наводи Сл. гласник бр. 50/2011 – навести на
2.1. Јавни путеви
који пропис се односи Сл. гласник.
6.1.7. књига 2- на стр. 32 у наслову у првој реченици се наводи “ основна правила грађења
4.2. Правила грађења туристичких подразумевају следеће: изградња новог хотела и коначишта у
Бору реализоваће се по правилима ГУП-а Бора“ – ГУП не
објеката
садржи правила грађења и не служи за издавање локацијске
дозволе,
6.1.8. књига 2 на стр. 32 у наслову у првој реченици се наводи “Уређење простора и изградња
4.3. Правила уређења и правила објеката за рекреацију, физичку културу и спорт биће
регулисани на следећи начин: уређење и изградња простора о
грађења за спорт и рекреацију
објеката у Бору реализоваће се по правилима ГУП-а Бора“ –
ГУП не садржи правила грађења и не служи за издавање
локацијске дозволе,
6.1.9. књига 2- на стр. 34 у наслову у првом ставу се наводи Закон о рударству (Сл. гласник РС
бр.44/95, 34/2006 и 104/2009)- овај закон је престао да важи
5.2. Заштита природних добара
доношењем Закона о рударству и геолошким истраживањима
(Сл. гласник РС, бр,88/2011)
6.1.10. књига 2- на стр. 38 у наслову у трећем ставу се наводи: „Уколико се појави већи број захтева
II Шематски прикази уређења насеља за изградњу који се не могу задовољити у границама планираног
грађевинског подручја и за намене које нису предвиђене
шематским приказима уређења насеља, могућност изградње
утврдиће се одговарајућим урбанистичким планом“- који је
урбанистички план који може мењати границе грађевинског
подручја?
* НАПОМЕНА: Примедбе је пожељно формулисати амандмански (навести број стране/пасуса/табеле/
графикона/фусноте и сл)
6.2. Примедбе на графички део просторног плана
(по рефералним/тематским картама)
6.2.1. На рефералној карти 4 у легенди- Планска документа за туристичка подручја –израда
Спровођење просторног плана 2021
планова генералне регулације, код тачке 4, додати и Мали крш
6.2.2. На рефералној карти 4 у легенди-Планска документа за насеља, привредне и
Спровођење просторног плана 2021
инфраструктурне објекте - израда планова генералне регулације,
за насеље Бор се не израђује један план генералне регулације.
6.2.3. На рефералној карти 4 на карти није дефинисана израда Планова детаљне регулације
Спровођење просторног плана 2021
7. СУГЕСТИЈЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
7.1. Сугестије на текстуални део просторног плана
7.1.1

у делу правила уређења и правила грађења - Књига II у свим
деловима текста усагласити појмове- да ли је индекс заузетости или
искоришћености...
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7.1.2.

у деловима текста где се помиње Закон о планирању и изградњи,
додати и бројеве Службених гласника 54/13 - Одлука УС и 98/13 –
Одлука УС.

7.1.3.

У свим деловима текста где се спомиње Закона о путевима додати
и Сл. гласника бр.123/07, 101/11, 93/12;

7.1.4.

у свим деловима текста код Закона о водама (''Сл.гласник РС'', бр.
30/10) додати и број службеног гласника 93/12.

7.1.5.

одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13одлука УС) не односе на изградњу објеката који се у смислу закона
којим се уређује рударство сматрају рударским објектима,
постројењима и уређајима, тако да у свим деловима текста где се
спомиње издавање Информације о локацији, Правила грађења за
ову врсту објеката не постоји правни основ да се изда
Информација о локацији, а ни да се дефинишу Правила грађења
7.2. Сугестије на графички део просторног плана

7.2.1.
8. ЗАКЉУЧАК
Даје
се
позитивно/негативно уграђивањем примедби и сугестија, даје се позитивно мишљење на
мишљење члана радне групе на Просторни план општине Бор
просторни план

Маја Крга, дипл.просторни планер
1. ПОДАЦИ О ОРГАНУ КОЈИ ОБАВЉА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1.1. Назив органа који врши РС, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
стручну
контролу
просторног плана
1.2. Адреса органа

Београд, Немањина 11

1.3. Назив радне групе која Радна група за контролу усклађености Нацрта Просторног плана општине
врши стручну контролу Бор, бр.350-01-00110/2013-05 од 14.11.2013.г.
просторног плана (број и
датум решења о формирању
радне групе)
2. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ РАДНЕ ГРУПЕ
2.1. Име и презиме

Маја Крга

2.2. Основно образовање и дипл.просторни планер
титула
2.3. Број лиценце одговорног 201 0216 03
планера
3. ПОДАЦИ О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ
3.1. Назив просторног плана

Просторни план општине Бор

3.2. Фаза просторног плана

Нацрт Просторног плана општине Бор

3.3.

Садржај

текстуалног У Књизи 1 у Стратешком делу плана има 149 стр, 10 графикона и 18
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дела просторног плана (број табела.
страна, табела, графикона, У књизи 2 у Правилима уређења и правилима грађења 195 стр,42 табеле и
слика и сл)
23 скица
3.4. Садржај графичког дела 4 рефералне карте, 4 детаљене рефералне и 10 шематских приказа уређења
просторног
плана
(број насеља
рефералних и тематских
карата)
3.5. Софтверски пакет у ГИС и CAD
којем је рађен дигитални део
плана (ГИС или CAD)
3.6. Садржај
документационе основе

348 страна докумената у вези са припремом, разматрањем и доношењем
ПП општине Бор
4. ПОДАЦИ О ОБРАЂИВАЧУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

4.1.
Носилац
израде Општина Бор
просторног плана (назив и
место)
4.2. Обрађивач плана (назив Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
и место)
4.3. Одговорни планер/и др Ненад Спасић, д.и.а., лиценца 100 0056 03
(име,
презиме,
основно лиценца 200 0318 03
образовање, титула)
др Славка Зековић, д.п.п., лиценца 100 0004 03
др Драгиша Дабић, д.и.а., лиценца 100 0018 03
др Омиљена Џелебџић, д.п.п., лиценца 100 0027 03
др Никола Крунић, д.п.п., лиценца 100 0189 11
Гордана Џунић, д.и.г., лиценца 203 0778 04
4.4. Број лиценце одговорног
планера

МИШЉЕЊЕ
О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ
Нацрт Просторног плана општине Бор
(назив просторног плана-фаза)
5. ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
(усклађеност просторног плана са релевантним законским, планским и развојним документима*)
5.1. Ускађеност са Законом
планирању и изградњи (2009)

о УСКЛАЂЕН

5.2. Усклађеност са Законом о УСКЛАЂЕН
Просторном плану Републике Србије
(2010)
5.3.Усклађеност са Одлуком о изради Усклађен са Одлуком о изради Просторног плана општине
плана (навести тачан назив одлуке о
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изради плана и број сл. гласника у Бор (Сл. лист општине Бор, бр. 3/10)
којем је објављена)
5.4. Усклађеност са Правилником о УСКЛАЂЕН
садржини, начину и поступку израде
планских докумената (2010)
5.5. Усклађеност са планским УСКЛАЂЕН
документима ширег подручја
5.6. Усклађеност са другим законима
и подзаконским актима
5.7. Усклађеност са другим развојним
документима (стратегије и сл)
5.8. Генералне констатације
* НАПОМЕНА:
- усклађеност се оцењује у начелу са УСКЛАЂЕН, НЕУСКЛАЂЕН ИЛИ ДЕЛИМИЧНО УСКЛАЂЕН
- у случају неусклађености обавезно се наводе бројеви чланова закона, подзаконских аката и других
прописа, односно поглавља и потпоглавља
- у случају делимичне усклађености обавезно навести образложење не дуже од 750 карактера
6. ПРИМЕДБЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
6.1. Примедбе на текстуални део просторног плана
(по поглављима/деловима плана)*
6.1.1. У поглављу/делу

Навести војне комплексе који имају статус "Мастер план" а
Број
6.3.1,
под
називом према условима Министарства одбране,
''Организација простора од интереса Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, инт.
за одбрану и ванредне ситуације''
бр. 2466-5 од 21. 09.2011.г.
6.1.2. У поглављу 5. Правила уређења Дефинисати зону контролисане градње око комплекса посебне
и правила грађења зона са посебним намене као зону у којој је за изградњу објеката обавезна
режимом заштите
претходна сагласност МО
* НАПОМЕНА: Примедбе је пожељно формулисати амандмански (навести број стране/пасуса/табеле/
графикона/фусноте и сл)
6.2. Примедбе на графички део просторног плана
(по рефералним/тематским картама)
6.2.1. На рефералној карти број 3 под Унети границу контролисане градње око комплекса посебне
називом ''Намена простора''
намене
Унети војне комплексе са статусом "Мастер план"
6.2.2.На тематској карти број___ под
називом
''___________________________''
7. СУГЕСТИЈЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
7.1. Сугестије на текстуални део просторног плана
7.1.1.
У
поглављу
6.3.1. Планираном аеродрому Бор са привредним и туристичким
"Организација
простора
од функцијама додати и мониторинг функцију.
интереса за одбрану..."
Посебно је значајно опремити а. Бор за могуће акцидентне
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ситуације. Могућа појава шумских пожара се може ефикасно
санирати употребом аеродрома и акваторије Б.језера
7.2. Сугестије на графички део просторног плана
7.2.1. На рефералној карти број 3 Борско језеро је препознато као природно добро. У условима РЗЗП,
под називом ''Туризам и заштита као и тексту Плана се исто не наводи.
простора''
8. ЗАКЉУЧАК
Даје
се
позитивно/негативно Позитивно
мишљење члана радне групе на
просторни план

Марко Перишић, дипломирани просторни планер
1. ПОДАЦИ О ОРГАНУ КОЈИ ОБАВЉА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1.1. Назив органа који врши Република Србија, Министарство природних ресурса, рударства и
стручну
контролу просторног планирања, Комисија за стручну контролу просторних планова
просторног плана
1.2. Адреса органа
1.3. Назив радне групе која Радна група за контролу усклађености просторног плана општине Бор
врши стручну контролу решење бр.350-01-00110/1/2013-05 од 14.11.2013.године.
просторног плана (број и
датум решења о формирању
радне групе)
2. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ РАДНЕ ГРУПЕ
2.1. Име и презиме

Марко Перишић

2.2. Основно образовање и дипломирани просторни планер
титула
2.3. Број лиценце одговорног 100 0095 06
планера
3. ПОДАЦИ О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ
3.1. Назив просторног плана

Просторни план општине Бор

3.2. Фаза просторног плана

Нацрт просторног плана општине Бор

3.3. Садржај текстуалног
дела просторног плана (број
страна, табела, графикона,
слика и сл)

- Књига I Стратешки део плана (према целокупном документу који је
достављен у електронској форми) садржи, 153 стране, 18 табела, 10
графикона, 3 скице;
- Књига II Правила уређења и правила грађења садржи,199 страна, 42
тебеле, 20 скица, 22 слике;
-Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину
садржи, 103 стране;

3.4. Садржај графичког дела
просторног плана (број
рефералних и тематских
карата)

-Графички приказ просторних целина - коридора, Намена простора,
нивелација и регулација и Основе за парцелацију и решавање имовинско правних односа;
-Рефералне карте - Намена простора 2021.,
инфраструктурних система 2021., Туризам и
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Мрежа насеља и
заштита простора,

Спровођење просторног плана 2021.
-Шематски приказ насеља: Злот, Острељ, Д.Бека, Горњане, Бучје, Лука,
Танда, Метовница, Шарбановац и Слатина
3.5. Софтверски пакет у
којем је рађен дигитални део
плана (ГИС или CAD)

GIS и CAD

3.6. Садржај
документационе основе

- Концепт плана;
- Студијска основа плана;
- Документациона основа плана;
- Остали прилози (анкете, јавне службе, пољопривреда, становништво)
4. ПОДАЦИ О ОБРАЂИВАЧУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

4.1.
Носилац
израде Република Србија, Општина Бор
просторног плана (назив и
место)
4.2. Обрађивач плана (назив Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
и место)
4.3. Одговорни планер/и др Ненад Спасић д.и.а.
(име,
презиме,
основно
образовање, титула)
4.4. Број лиценце одговорног 100 0056 03 и 200 0318 03
планера
МИШЉЕЊЕ
О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ
Нацрт просторног плана општине Бор
5. ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
(усклађеност просторног плана са релевантним законским, планским и развојним документима*)
5.1. Ускађеност са Законом
планирању и изградњи (2009)

о усклађен

5.2. Усклађеност са Законом о усклађен
Просторном плану Републике Србије
(2010)
5.3.Усклађеност са Одлуком о изради усклађен, Одлука о изради просторног плана општине Бор,
плана (навести тачан назив одлуке о ("Сл.лист општине Бор" бр. 3/10)
изради плана и број сл. гласника у
којем је објављена)
5.4. Усклађеност са Правилником о усклађен
садржини, начину и поступку израде
планских докумената (2010)
5.5. Усклађеност са планским усклађен
документима ширег подручја
5.6. Усклађеност са другим законима усклађен
и подзаконским актима
58

5.7. Усклађеност са другим развојним усклађен
документима (стратегије и сл)
5.8. Генералне констатације

Достављени материјал је обиман и детаљан за све фазе Плана.
Поред обимности текстулни делови према поглављима су
примерени садржају Плана и указују на већи број докумената,
које је Обрађивач урадио за ово подручје, примерено изради
ППО.
План је урађен квалитетно и стручно. Детаљна анализа и
припрема уз јасан методолошки приступ омогућили су
квалитетну синтезу и избор планских решења и приоритета.
Стручни термини су употребљени прецизно, тачно и квалитетно
у приказу простора и његових карактеристика.
При утврђивању појединих варијантних решења обрађивач није
остао недоречен, већ заузима ставове о понуђеним решењима.
При дефинисању обухвата и планираних проширења
грађевинског земљишта, као и при другим значајним задацима
Плана, обрађивач користи и примењује реалан приступ
(образложен аргументима) у циљу формирања планских решења
која је могуће инплементирати до 2021 године.
Детаљно и квалитетно су приказане Шеме развоја насеља, док су
правила уређења и грађења за просторне целине и коридоре
посебне намене, приказана у степену детаљности и
примењљивости, као да су утврђена за ниво ППППН на основу
којег би се за објекте предметне посебне намене могле издати
одговарајуће дозволе.
Нацрт плана је усклађен са наведеним правним, планским и
развојно - стратешким документима.
СПУ је урађена у складу са законском регулативом.

* НАПОМЕНА:
- усклађеност се оцењује у начелу са УСКЛАЂЕН, НЕУСКЛАЂЕН ИЛИ ДЕЛИМИЧНО УСКЛАЂЕН
- у случају неусклађености обавезно се наводе бројеви чланова закона, подзаконских аката и других
прописа, односно поглавља и потпоглавља
- у случају делимичне усклађености обавезно навести образложење не дуже од 750 карактера
6. ПРИМЕДБЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
6.1. Примедбе на текстуални део просторног плана
(по поглављима/деловима плана)*
6.1.1. У поглављу/делу

нема примедби

Број___,
под
називом
''_______________________''
* НАПОМЕНА: Примедбе је пожељно формулисати амандмански (навести број стране/пасуса/табеле/
графикона/фусноте и сл)
6.2. Примедбе на графички део просторног плана
(по рефералним/тематским картама)
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6.2.1. На рефералној карти број__ под нема примедби
називом
''___________________________''
6.2.2.На тематској карти број___ под нема примедби
називом
''___________________________''
7. СУГЕСТИЈЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
7.1. Сугестије на текстуални део просторног плана
7.1.1.
Књига 1

- Потребно је размотрити начине и мере помоћу којих се може
утицати на лошу маркетиншку ситуацију и већ створену слику о
стању простора на подручју општине Бор, односно у појединим
деловима Плана нагласити овај проблем и дати кокретније
предлоге како да се он реши.(нпр.Ограничења развоја на страни 40,
итд).
- Проверити усклађеност назива путева са важећом Уредбом о
путевима и проверити могућност достављања података о утрвђеним
потребама (стр.96) надлежном предузећу пре израде нове Уредбе.
-Размотрити ставове о "опасности од уласка независних богатих
фондова" (стр.117).
- Кориговати текст пре коначне верзије: "НИП" и "СИЕПА" више
нису актуелни (стр.140), "Железнице Србије" АД ( а не ЈП) итд..
- Размотрити став "земљиште за редовну употребу објекта је 1м око
објекта" (стр.4), проверити примену у локалном РГЗ.
- Размотрити ставове (све на страни 5) "у случају градње објекта
поред школе, међусобно растојање је мин. 3 висине планираног
објекта"; Изградња јавних објеката на засебној грађ. парцели до 1
ha, на истој страни се дефинише минимум парцеле од 800м?

Књига 2

-Размотрити став "ако се постојећи објекат надограђује на
удаљености мањој од 2м од суседне парцеле..." на истој страни се
дефинише да важе правила као за планиране објекте код којих је
минимална удаљеност 2м (стр.8).
- Размотрити став "препоручује се величина парцеле.."(стр. 42).
- Све наведене предлоге и остале ставове у овом делу према
потреби и према ставу Обрађивача кориговати у циљу лакше
примене у сарадњи са надлежним општинским службама.
7.2. Сугестије на графички део просторног плана

7.2.1.

Нема
8. ЗАКЉУЧАК

Даје
се
позитивно/негативно Дајем позитивно мишљење уз предлог обрађивачу да размотри
мишљење члана радне групе на достављене сугестије.
просторни план
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Проф. др Дејан ФИЛИПОВИЋ, дипломирани просторни планер
1. ПОДАЦИ О ОРГАНУ КОЈИ ОБАВЉА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1.1. Назив органа који врши
стручну контролу
просторног плана

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања

1.2. Адреса органа

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

1.3. Назив радне групе која
врши стручну контролу
Радна група за контролу усклађености нацрта просторног плана општине
просторног плана (број и
Бор (Решење бр.350-01-00110/1/2013-05 од 14.11.2013.год)
датум решења о формирању
радне групе)
2. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ РАДНЕ ГРУПЕ
2.1. Име и презиме

Проф. др Дејан ФИЛИПОВИЋ

2.2. Основно образовање и Дипломирани просторни планер, доктор наука
титула
2.3. Број лиценце одговорног 100 0052 03
планера
3. ПОДАЦИ О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ
3.1. Назив просторног плана

Просторни план општине Бор

3.2. Фаза просторног плана

Нацрт

3.3. Садржај текстуалног
дела просторног плана (број 148 страна Књига 1 – Стратешки део плана
страна, табела, графикона,
194 страна Књига 2 – Правила уређења и правила грађења
слика и сл)
3.4. Садржај графичког дела
просторног
плана
(број 4 рефералне карте
рефералних и тематских
11 шематских приказа насеља
карата)
детаљне рефералне карте
3.5. Софтверски пакет у
којем је рађен дигитални део CAD формат
плана (ГИС или CAD)
3.6.
Садржај Стратешка процена утицаја на животну средину, Концепт плана, Студијска
документационе основе
основа плана, Документи везани за припрему, разматрање и доношење
просторног плана, Услови јавних и комуналних предузећа
4. ПОДАЦИ О ОБРАЂИВАЧУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
4.1.
Носилац
израде
просторног плана (назив и Општинска управа Бор
место)
4.2. Обрађивач плана (назив Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ул Булевар Краља
и место)
Александра 73, Београд
4.3. Одговорни планер/и
(име,
презиме,
основно Ненад Спасић, дипл.инж.арх
образовање, титула)
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и остали
4.4. Број лиценце одговорног 100 0056 03
планера
МИШЉЕЊЕ
О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ
Просторни план општине Бор
(назив просторног плана-фаза)
5. ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
(усклађеност просторног плана са релевантним законским, планским и развојним документима*)
5.1. Ускађеност са Законом
планирању и изградњи (2009)

о УСКЛАЂЕН

5.2. Усклађеност са Законом о УСКЛАЂЕН
Просторном плану Републике Србије
(2010)
5.3.Усклађеност са Одлуком о изради УСКЛАЂЕН
плана (навести тачан назив одлуке о са Одлуком о изради Просторног плана општине Бор (Сл. Лист
изради плана и број сл. гласника у општине Бор, бр.3/10)
којем је објављена)
5.4. Усклађеност са Правилником о УСКЛАЂЕН
садржини, начину и поступку израде
планских докумената (2010)
5.5. Усклађеност са планским УСКЛАЂЕН
документима ширег подручја
са одредбама Просторног плана Републике Србије (Сл. Гласник
РС, бр. 88/10) и Регионалног просторног плана Тимочке крајине
(Сл. гласник РС, бр. 51/11)
5.6. Усклађеност са другим законима ДЕЛИМИЧНО УСКЛАЂЕН
и подзаконским актима
у тексту Плана потребно је ажурирати бројеве Сл. Гласника РС у
којима су објављени поједини Закони и Правилници јер су у
одређеним поглављима навођени неважећи
5.7. Усклађеност са другим развојним УСКЛАЂЕН
документима (стратегије и сл)
5.8. Генералне констатације
* НАПОМЕНА:
- усклађеност се оцењује у начелу са УСКЛАЂЕН, НЕУСКЛАЂЕН ИЛИ ДЕЛИМИЧНО УСКЛАЂЕН
- у случају неусклађености обавезно се наводе бројеви чланова закона, подзаконских аката и других
прописа, односно поглавља и потпоглавља
- у случају делимичне усклађености обавезно навести образложење не дуже од 750 карактера
6. ПРИМЕДБЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
6.1. Примедбе на текстуални део просторног плана
(по поглављима/деловима плана)*
6.1.1. У поглављу број IV.2. Нису дати приоритети до 2017.године из области ''Заштита
''Приоритети просторног развоја до простора од интереса за одбрану земље и елементарних
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2017.године''

непогода''

* НАПОМЕНА: Примедбе је пожељно формулисати амандмански (навести број стране/пасуса/табеле/
графикона/фусноте и сл)
6.2. Примедбе на графички део просторног плана
(по рефералним/тематским картама)
6.2.1. На рефералној карти број 3 под Потребно је усагласити текстуални и графички део по питању
називом
''Туризам
и
заштита просторне диференцијације животне средине. Са рефералне
карте бр.3 је у потпуности изостао садржај који се односи на
простора''
заштиту животне средине.
6.2.2.
7. СУГЕСТИЈЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН
7.1. Сугестије на текстуални део просторног плана
7.1.1.

Обрађивач ППО је у различитим деловима текста уочио проблем
ерозионих процеса и појаве клизишта и бујичних токова, као
фактор угрожавања животне средине и лимитирајући фактор
развоја. Ова проблематика је веома важна за подручја брдскопланинског подручја коме припада општина Бор. Због тога је
неопходно у приоритетне мере дефинисати израду следећих
докумената:
- План за проглашење ерозионих подручја на територији
општине (обавезујући према Закону о водама; Сл. Гласник
РС, бр.30/10);
- План одбране од бујичних поплава на водотоковима ван
система редовне одбране од поплава (обавезујући према
истом Закону).
Израдом ових докумената стварају се услови за ефикасно
успостављање режима одрживог коришћења шумског и
пољопривредног земљишта. Одлуку о примени административних
мера (препоруке и забране) доноси Скупштина општине на основу
урађеног Плана ерозионих подручја а детерминисање критичних
деоница и издвајање плавних зона на основу другог Плана.

7.1.2.

У Плану је потребно обратити више пажње на прекогранично
загађивање (погон флотација "Велики Кривељ", старо флотацијско
јаловиште у Бору и фабрика сумпорне киселине) јер осим у
скраћеном приказу постојећег стања више се нигде не помиње.
7.2. Сугестије на графички део просторног плана

7.2.1.
8. ЗАКЉУЧАК
Даје
се
позитивно/негативно Даје се позитивно мишљење на просторни план општине Бор и
мишљење члана радне групе на исти може добити сагласност након отклањања наведених
просторни план
примедби и сугестија.
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САГЛАСНОСТ У ПОГЛЕДУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР СА
ДОКУМЕНТИМА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА (19.12.2013.)
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АНЕКС I
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА
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АНЕКС I: ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА
САДРЖАЈ:
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
II ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА
III ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈ
ОСТРЕТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА СА ЗАКЉУЧЦИМА КОМИСИЈЕ
А. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
УСЛОВА
1. ЈП "Електромрежа Србије
2. Телеком Србија, Александа Бранковић, координатор за
технику ИЈ Зајечар
3. Општинска управа Бор
Б. НЕВЛАДИНЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
1. Примедбе невладиних организације, асоцијација и удружења
2. Туристичка организација Бор
3. Живорад Милић, председник УО УГ "Црни врх 45
4. Драгана Шаларевић из Бора у име AVALA resources д.о.о.
5. Примедбе Мирослава Пајића, еколога из Бора
6. Примедбе Исламске заједнице Србије

В. ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА ИЗ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗЛОТ,
ЗЛОТ СЛАТИНА,
СЛАТИНА ГОРЊАНЕ И
ДОЊА БЕЛА РЕКА

67

1. Примедба Мејлановић Златана, председник МЗ Злот
2. Примедба Мејлановић Златана, председник МЗ Злот
3. Примедбе Бранка Перића, председник
Савета Месне заједнице Слатина
4. Јован Флорић, председник Савета месне заједнице Горњане
5. Примедбе Ратка Живановића, председник Савета месне
заједнице Доња Бела Река
Г. ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА СА ПОДРУЧЈА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРИВЕЉ
1. Примедбе Новице Журкића, председник Савета МЗ Кривељ
2. Примедбе П. Јанковића, Д. Драгића, Д. Николића - чланови
радног тела Савета МЗ Кривељ
3.Примедбе Драгомира Драгића испред групе инжењера из Кривеља
4. Примедбе Петара Драгуловића, Кривељ / Брезоник
ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОШИРЕЊЕ
ЗОНЕ УТИЦАЈА КОПА "ВЕЛИКИ КРИВЕЉ"
5. Примедбе Душана Димитријевића - Церово село – Кривељ
6. Примедбе Предрага и Ненада Јовановић, Церово село - Кривељ
7. Примедбе Мирослава Јовановића из Кривеља
ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗОНУ
ПОВРШИНСКИХ КОПОВА "ЦЕРОВО 1" И "ЦЕРОВО 2"
8. Примедбе Драгана Шаларевића из Бора
9. Примедбе Антош Гордане из Беча
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10. Примедбе Радивојевић Крсте - Церово
11. Примедбе Трујкић Бранислава - Мали Кривељ
12. Примедбе Крстић Катице из Кривеља
13. Примедбе Микуловић Вукосаве из Кривеља
14. Примедбе Богдановић Миодраг из Малог Кривеља
15. Траиловић Града из Бора и Траиловић Ивица из Бора
16. Примедбе Љубише Војиновића - Мали Кривељ
17. Примедбе Ступаревић Нине из Кривеља
18. Примедбе Драгић Милана и Јовановић-Вербанац Весне Церово
19. Примедбе мештана Малог Кривеља
Г. ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗОНУ
ИСТРАЖНИХ РАДОВА И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
ЛЕЖИШТА "КРИВЕЉСКИ КАМЕН"
Примедбе Драгане Рајић - Бор
21. Примедбе Милана Богдановић
22. Примедбе Радуловић Јелице - Кривељски Камен
23. Примедбе Станимира Богдановић из Бора
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А. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УСЛОВА
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1. ЈП "Електромрежа Србије"
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2. Телеком Србија, Александа Бранковић, координатор за технику ИЈ Зајечар

72

3. Општинска управа Бор
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Б. НЕВЛАДИНЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
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1. Невладине организације, асоцијације и удружења
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2. Туристичка организација Бор
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3. Живорад Митић, председник УО УГ "Црни врх 45"
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4. Драгана Шаларевић из Бора у име AVALA resources д.о.о.

89

90

5. Примедбе Мирослава Пајића, еколога из Бора
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6. Примедбе Исламске заједнице Србије

96

В.

ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА ИЗ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ЗЛОТ, СЛАТИНА, ГОРЊАНЕ И ДОЊА БЕЛА РЕКА
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1. Мејлановић Златан, председник МЗ Злот
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2. Мејлановић Златан, председник МЗ Злот
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3. Бранко Перић, председник
Савета Месне заједнице Слатина
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4. Јован Флорић, председник Савета месне заједнице Горњане
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5. Ратко Живановић, председник Савета месне заједнице Доња Бела Река
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6. Станоје Савић, Доња Бела Река
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Г. ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЈАВНОГ УВИДА СА ПОДРУЧЈА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРИВЕЉ
НАЧЕЛНЕ ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ

1. Новица Журкић, председник Савета МЗ Кривељ
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2. П. Јанковић, Д. Драгић, Д. Николић - чланови радног тела Савета МЗ Кривељ
PRIMEDBE NA NACRT PROSTORNOG PLANA OPŠTINE BOR
Rudnik bakra Bor (RBB) je krajem 2010. godine, otpočevši "fazu 4" razvoja, počeo da širi
rudarske aktivnosti izvan prostora definisanog na zakonu zasnovanom i važećim Prostornim planom
zone uticaja rudnika "Veliki Krivelj - Cerovo" (u daljem, tekstu i PPPN), bez prethodnog obezbeđenja
validne, zakonom propisane dokumentacije za te aktivnosti.
Iako su meštani Krivelja bitno ugroženi takvim kršenjem vazećeg PPPN saglasili su se sa RBBpredlogom da se pronađe način kako može najbrže da se verifikuju izmene zone uticaja u toj
dokumentaciji, prema načelima koje važe u PPPN, vezano za "fazu 4" rudarskih radova, sa motivacijom
da se omogući dalja nesmetana rudarska proizvodnja i aktivnosti u RBB Bor.
Na predlog RBB Bor, prihvaćeno je da se ta verifikacija prikaže u Prostornom planu opstine Bor,
kao privremena anticipacija za izmene i dopune koje će se uobličiti u narednih godinu i po dana, po
važećoj i obavezujućoj procedurePPPN, koja je obećano da će se hitno ugovoriti i u navedenom roku i
završiti i aktulizovati. S tim ciljem potpisan je sporazum izmedju RBB, SO Bor, Ministarstva ekonomije i
regionalnog razvoja i predsednika Saveta MZ Krivelj.
Indikativno je da ovaj sporazum nisu potpisali Ministarstvo rudarstva koje je resorni organ Vlade
republike Srbije u ovoj materiji i u saglasnosti sa izdatim dugoročnim garancijama, niti predstavnici
Ministarstva zivotne sredine, što možda ukazuje na njegovu spornu pravnu validnost.
Ovim sporazumom (sledi citat): se "daje legalitet rudarskim radovima kroz “fazu 4" do kraja 2012.
godine, odnosno do donošenja novog PP posebne namene za celo područje MZ Krivelj (kop Krivelj,
kop Cerovo, Kriveljski kamen i hidrortransport od Cerova do Flotacije “Veliki Krivelj”)".
Prvim članom pomenutog sporazuma definisano je (sledi citat): " Do donošenja novog PP
posebne namene koristiće se načela iz postojećeg PPPN u zoni uticaja rudnika "Veliki Krivelj - Cerovo"
iz 1933. godine, uključujući i modalitete obeštećenja."

Analizirajući Nacrt PP opstine Bor, deo koji se odnosi na prostor zone uticaja Rudnika “Veliku Krivelj” i
Rudnika “Cerovo”, uočava se niz neprincipijelnosti i nedostataka:
1. Nije dokumetovan kontinuitet PP zone uticaja rudnika " Veliki Krivelj - Cerovo" (Sl. list opštine Bor br.
3/94 ) i "Izmene i dopune PP zone uticaja rudnika "Veliki Krivelj - Cerovo" ( Sl. list opštine Bor
br.15/95 ) u Nacrtu PP opštine Bor, u delu koji se odnosi na zone uticaja rudnika “Veliki Krivelj” i
“Cerovo”.
Ovaj kontinuitet je bitan zato sto je osnovni uslov izrade ovog plana privremenog dejstva, uz obavezu
da se u svemu oslanja na obavezujući PPPN do 2021. godine, tj. PP zone uticaja rudnika "Veliki
Krivelj - Cerovo".
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2. U nacrtu piše da se izrada PP opštine Bor usklađuje sa izradom PP područja posebne namene
Borsko-Majdanpečkog rudarskog basena. Obzirom da ni početna faza izrade tog plana - ocena
postojećeg stanja uticaja nije adekvatno data u vidu ulaznih parametara za prostorno planiranje vezano za prostor Krivelja, u čemu je postojeći važeći i obavezujući PPPN višeg ranga po sadržaju
datih rešenja od najavljenog PP za dve susedne opštine, neprihvatljivo je da se nagoveštava taj
budući PP kao substitut bilo kog detalja postojećeg PPPN za KO Krivelj (10.300 ha).

3. Sadržaj PP opštine Bor i predložena konkretna rešenja za područje zone uticaja rudnika “Veliki Krvilj” i
“Cerovo” prevazilazi mandat definisan u preambuli pomenutg Sporazuma na osnovu koga se radi ovaj
PP privremenog dejstva na KO Krivelj (10.300 ha).
4. U ovom sporazumu receno je: ..." Ovim se daje legitimitet rodarskim radovima kroz "fazu 4" do kraja
2012.godine" ... što podrazumeva samo korekciju granice sanitarne i monitoring zone zbog ovih
radova a za sve ostalo na ovom prostoru koristiće se načela iz postojećeg PP zone uticaja rudnika
“Veliki Krivelj – Cerovo” iz 1993. godine.

5. U nacrtu PP opštine Bor, područje zone uticaja postojećeg kamenoloma "Kriveljski kamen", kao i
područja drugih, budućih, rudarskih aktivnosti na ovom prostoru, obrađena su detalji da liče na
postojeći PPPN. Na primer, definisane su zone uticaja i drugi elementi, iako bez neophodnih studijskih
podloga. Pored toga, nacrtom PP opštine Bor predviđa se donšenje različitih planova i posebnih
programa iako osnovu takvih planova na podrucju posebne namene KO Krivelj (10.300 ha) moze da
predstavlja samo važeći do 2021. godine PPPN za to podrucje.
Ovakav pristup ukazuje na nameru da se PP opštine Bor iskoristi kao surogat za plan viseg ranga
kakav je važeći PPPN za područje KO Krivelj (10.300 ha) i da se na taj način opravda opšte kašnjenje
donošenja odgovarajućih planova za šire područje.

6. Početna faza izrade svakog plana je ocena postojećeg stanja; to je eksplicitan zahtev pri izradi
svakog prostornog planiranja. Za potrebe PP opštine Bor nije sprovedena anketa stanovništva Krivelja
iako je to urađeno u svim selima opštine Bor za koje je data samo skica plana. Ovo ukazuja na
nameru obrađivaca Plana da u plan ugradi samo interese naručioca izrade planske
dokumentacije (štetnika) uz potpuno ignorisanje interesa meštana KO Krivelja (oštećenih).
Ovakav pristup ja nedopustiv pa se zbog toga negira validnost i legitimnost predloženog PP opštine
Bor, sem kao iznuđenog privremenog substituta, dok se ne završi ugovoreni posao sa IAUS Beograd
za zone uticaja rudnika “Veliki Krivelj – Cerovo”.
Da su predstavnici IAUS-a izvršili makar delimičan uvid u postojeće stanje na terenu navedenog
područja, videli bi da se ono bitno razlikuje od onoga što je primenjeno kao osnova u predloženim
planskim rašenjima. Naime, oslanjanje PP opštine Bor, u delu koji se odnosi na područje uticaja
rudnika “Veliki Krivelj” i “Cerovo”, na korišćenje primenjenih nerealnih podloga, rezultira spornim
rešenjima.
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Imajući u vidu sve prethodno navedeno, od obradjivaca PP opštine Bor – deo za KO Krivelj (10.300
ha), zahtevamo:
1. Obavezno mora da se dokumentuje kontinuitet diskutovanog PP opštine Bor sa postojećim važećim
PPPN za KO Krivelj (10.300 ha), u delu gde je umesto skice za seoski prostor KO Krivelj (10.300 ha),
kako je dato za druga sela borske opštine, uneto privremeno rešenje u smislu pomenutog
Sporazuma. Važnost tog dela PP opštine Bor isteći će sa završetkom dopune i izmene u Prostornom
planu zone uticaja rudnika “Veliki Krivelj – Cerovo” iz 1993. godine koji važi do 2021. godine, što je
ugovoreno sa IAUS. Tada će se ova privremena rešenja u meri u kojoj nisu kontradiktorna načelima
pomenutog PPPN, preuzeti u toj inoviranoj dokumentaciji, odnosno taj deo PP opštine Bor za KO
Krivelj, o kome se ovde diskutuje, tada odlazi ad acta.
Saglasno sa navedenom potrebom, identifikovanoj privrenmenoj dokumentaciji u PP opštine Bor,
mora da se ataširaju:
- Karta 7 iz Analiticko-dokumentacione analize PP zone uticaja rudnika "Veliki Krivelj "Cerovo", 1993. god.
- Karte: 1a, 2a i 3a iz planskih rešenja izmene i dopune PP zone uticaja rudnika "Veliki
Krivelj" i "Cerovo", 1995. godine;
- Kompletna identifikaciona karta umesto parcijalno date na Skici 2, str. 9, Namena površina:
NACRT PLANA, Knjiga II – Plansko uređenje i pravila građenja za prostorne celine i
koridore posebne namene, jer je to u direktnoj vezi sa kartama 1a, 2a i 3a i nejasnoćama
oko novih monitoring i sanitarnih zona.
2. Izostaviti tvrdnju da se izrada PP opštine Bor, vezano za rešenja na KO Krivelj (10.300 ha), usklađuje
sa izradom PP područja posebne namene Borsko-Majdanpečkog rudarskog basena.

3. Sadrzaj i strukturu PP opstine Bor, koji se odnosi na područje zone uticaja rudnika “Veliki Krivelj” i
“Cerovo” usaglasiti sa zahtevom koji proizilazi iz Sporazuma izmedju RBB i MZ Krivelj, poštujući
hijerarhijski rang PPPN za KO Krivelj (10.300 ha) i postojeće garancije Ministarstva rudarstva i
energetike iz vremena donošenja plana (1990 – 1993.), kao i Narodne skupštine republike Srbije
izdate posle proglašenja Prostornog plana Srbije (PPS) 1995. godine.
Da bi se zadovoljio bar minimalni uslov dobijanja legitimiteta PP opštine Bor za područje Krivelja,
realizovati sledeće:
-

-

Sprovesti anketu stanovništva na celokukunoj teritoriji KO Krivelj;
Izvršiti detaljan, neposredan uvid u rezultate dosadašnjih merenja kvaliteta vazduha, vode
i ostalih parametara koji su se pratili u prethodnom perodu, kao i ekscesa koji su se
dogodili;
Izvršiti detaljan, neposradan uvid u stanje građevinskih i pomoćnih objekata u okruženju
rudnika “Veliki Krivelj” i “Cerovo”, u monitoring zoni i van nje;
Izvršiti uvid u sporazume o naknadi materijalne štete koja je nastala usled miniranja na
površinskom kopu Veliki Krivelj između RBB i pojedinih vlasnika stambenih i pomoćnih
objekata u Krivelju;
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-

Sagledati korake nepoštovanja procedure PPPN u pojedinim slučajevima obeštećenja
mimo postojećih sanitarnih zona (karte 1a, 2a, 3a);
Na osnovu rezultata navedenih uvida u realno stanje, izvršiti korekciju cele sanitarne i
monitoring zone po kriterijuma iz vazeceg PPPN. Na takve korigovane, realne granice,
koje su posledica dosadasnjih rudarskih aktivnosti, primeniti korekcije i dopune zbog
"faze 4"".
Očekujemo da obrađivač PP opštine Bor sa potrebnom pažnjom izvrši analizu svih navedenih
primedbi i uloži neophodan profesionalni napor da Nacrt PP opštine Bor u delu privremenog dejstva
takve dokumentacije na KO Krivelj (10.300 ha), do završetka ugovorenih dopuna u postojećem
PPPN na osnovu valjanih podloga i snimanja stanja u delu koji se odnosi na na zone uticaja rudnika
“Veliki Krivelj” i “Cerovo”, te “Kriveljski kamen” i koridora sitema hidrotransporta, rukovodeći se
pravnim i profesionalno-etickim normama.

Podrazumevamo da je IAUS jos uvek onaj visoko profesionalan i strucan IAUS, koji smo davne 1990.
godine predložili mi iz Krivelja da bude angažovan na ovim poslovima, sa kojim smo uspešno i sa
zadovoljstvom sarađivali pri izradi važećeg PP zone uticaja rudnika "Veliki Krivelj - Cerovo".
Bor/Krivelj, 01/03. juni 2013. godine,
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3. Драгомир Драгић испред групе инжењера из Кривеља
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4. Петар Драгуловић, Кривељ / Брезоник
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ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОШИРЕЊЕ ЗОНЕ
УТИЦАЈА КОПА "ВЕЛИКИ КРИВЕЉ"
5. Примедба подносиоца Душана Димитријевића - Церово село – Кривељ
заведена у д.к. под бројем 1755 од 06.06.2013.
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6.

Примедба подносилаца Предрага и Ненада Јовановића, Церово село –
Кривељ, заведена у д.к. под бројем 1781 од 10.06.2013.
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7. Примедба подносиоца Мирослава Јовановића из Кривеља, заведена у д.к.
под бројем 1785 од 10.06.2013.
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ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗОНУ
КОПОВА "ЦЕРОВО 1" И "ЦЕРОВО 2"

ПОВРШИНСКИХ

8. Примедба подносиоца Драгана Шаларевића из Бора заведена у д.к. под
бројем 1726 од 30.05.2013.

126

127

9. Примедба подносиоца Антош Гордане из Беча заведена у д.к. под бројем
1727 од 30.05.2013.
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10. Примедба подносиоца Радивојевић Крсте заведена у д.к. под бројем 1734 од
03.06.2013.
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11. Примедба подносиоца Трујкић Бранислава заведена у д.к. под бројем 1743
од 05.06.2013.
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12. Примедба подносиоца Крстић Катице из Кривеља заведена у д.к. под бројем
1744 од 05.06.2013.
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13. Примедба подносиоца Микуловић Вукосаве из Кривеља заведена у д.к. под
бројем 1745 од 05.06.2013.
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14. Примедба подносиоца Богдановић Миодрага из Малог Кривеља заведена у
д.к. под бројем 1746 од 05.06.2013.
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15. Примедбе подносиоца Траиловић Граде из Бора и Траиловић Ивице из Бора
заведене у д.к. под бројевима 1753 и 1754 од 06.06.2013.
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16. Примедба подносиоца Љубише Војиновића заведена у д.к. под бројем 1775
од 10.06.2013.
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17. Примедба подносиоца Ступаревић Нине из Кривеља заведена у д.к. под
бројем 1777 од 10.06.2013.
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18. Примедба подносиоца Драгић Милана и Јовановић-Вербанац Весне заведена
у д.к. под бројем 1779 од 10.06.2013.
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19. Примедба коју су поднели мештани Малог Кривеља заведена у д.к. под
бројем 1782 од 10.06.2013.
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ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗОНУ ИСТРАЖНИХ РАДОВА
И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА "КРИВЕЉСКИ КАМЕН"
20. Примедба подносиоца Драгане Рајић заведена у д.к. под бројем 1765 од
07.06.2013.
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21. Примедба подносиоца Милане
заведена у деловодној књизи.

Богдановић
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од

09.06.2013,

која

није
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22. Примедба подносиоца Радуловић Јелице од 10.06.2013. а која није
заведена у деловодној књизи.
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. Примедба подносилаца Станимира Богдановића из Бора, заведена у д.к.
бројем 1780 од 10.06.2013.
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