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На основу члана 38. став 3. Закона 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) и члана 27.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), одговорни урбаниста даје

ИЗЈАВУ

да је елаборат за рани јавни увид урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона.

У Аранђеловцу,
маj 2020. година

Одговорни урбаниста:
_________________________
дипл.инж.арх. Драгана Бига
лиценца ИКС 200 0015 03

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

План детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ ВРХ”
на територији града Бора
- елаборат за рани јавни увид 1. УВОДНИ ДЕО СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
1.1. Повод за израду
Територија обухваћена Планом детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ
ВРХ” обухвата подручје површине око 2.935 ha и налази се на територијама следећих
јединица локалне самоуправе:
 град Бор: део КО Кривељ, површине око 7061 ha;
 општинa Мајданпек: део КО Влаоле, површине око 400 ha;
 општинa Жагубица: део КО Жагубица и KO Лазница – селиште, површине око
1.829 ha (oва површина ће конкретније бити дефинисана након доношења одлуке о
изради плана и разраде елабората за рани јавни увид).
На графичком прилогу број 1. - „Позиција ветроелектране ВЕ ЦРНИ ВРХ у односу на
окружење“, приказано је подручје обухваћено Планом, у односу на непосредну и ширу
околину.
Непосредни повод за израду плана детаљне регулације је намера инвеститора “CRNI
VRH POWER” Д.О.О. Жагубицa, из Жагубице, ул. Пјотрковска бр. 4/72 да изгради
ветроелектрану “ВЕ ЦРНИ ВРХ”, а у циљу реализације наведене намере, започете су
активности на изради потребне планске документације.
У складу са прописима о планирању и изградњи, донете су следеће одлуке:
 Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ
ВРХ” на територији града Бор (“Службени лист града Бора”, број 9/20) и
 Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ
ВРХ” на територији општине Мајданпек (“Службени лист општине Мајданпек”, број
9/20).
Упоредо са израдом планова, израђују се и стратешке процене утицаја планова на
животну средину.
У току је поступак доношења Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације и
стратешке процене утицаја на животну средину, за територију локалне управе Жагубица.
На основу донетих одлука о приступању изради, припремљен је овај елаборат за рани
јавни увид, који садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим циљевима,
сврхом израде планског документа, могућим решењима и ефектима планирања.
На основу прописа о планирању и изградњи, предвиђено је спровођење комплетне
законске процедуре и доношење предметних планских докумената од стране Скупштине
града Бора и Скупштина општина Мајданпек и Жагубица.
1 Кроз анализу простора, приликом израде елабората за рани јавни увид, заокружен је
прелиминарни обухват планског подручја, на начин да је повећана површина оквирног обухвата,
тако да износи око 706 ha (у одлуци о приступању изради планског документа, оквирна
површина обухвата износи око 610 ha). Сходно прописима о планирању и изградњи, обухват
планског документа ће бити дефинисан у фази израде нацрта плана.
2 Након доношења Одлука о приступању изради, од стране локалних управа Бор и Мајданпек,
извршена је измена назива и адресе инвеститора, тако што је уместо “CRNI VRH POWER”
Д.О.О. из Београда (Земун), Аутопут за Загреб, бр. 22, пререгистовано у: “CRNI VRH POWER”
Д.О.О. Жагубица из Жагубице, ул. Пјотрковска бр. 4/7
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План детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ ВРХ”
на територији града Бора
- елаборат за рани јавни увид С обзиром на планирану снагу ветроелектране (оквирно 100 MW), издавање локацијских
услова и грађевинске дозволе је у надлежности ресорног министарства.
1.2. Опис границе обухвата Плана
Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухвата се западни део КО Кривељ,
површине око 706 ha.
Граница Плана је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница планског
подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта планског документа.
1.3. Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана је:
 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);
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”,
број 135/04 и 88/10);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);
 Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ
ВРХ” на територији града Бор (“Службени лист града Бора”, број 9/20).
Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Бор (“Службени лист општине
Бор”, број 2/14).
Релевантни плански документи, од значаја за израду овог Плана су:
 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (“Службени гласник
РС”, број 88/10);
 Регионални просторни план Тимочке крајине (“Службени гласник РС”, број 51/11).
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ШИРЕГ ПОДРУЧЈА
Извод из Просторног плана општине Бор
(“Службени лист општине Бор”, број 2/14)
У Просторном плану општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 2/14), наглашено је
да подручје општине располаже потенцијалом ветра, јер се налази у зони повољних
услова за његово коришћење, а прописана је обавезна израда плана детаљне регулације
за подручје ветроелектране.
Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године
(“Службени гласник РС”, број 88/10)
Према Просторном плану Републике Србије, потенцијал обновљивих извора енергије
(ОИЕ) којима Република Србија располаже није довољно велики да би се у потпуности
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План детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ ВРХ”
на територији града Бора
- елаборат за рани јавни увид задовољиле садашње енергетске потребе. Међутим, то је потенцијал који би, ако би се
рационално искористио, могао да смањи увозну зависност земље и штетне последице на
животну средину, које се јављају због прекомерне употребе фосилних горива.
Основни циљ је повећање коришћења ОИЕ, уз смањење негативних утицаја на животну
средину, што је у економском интересу Републике Србије.
Технички искористив енергетски потенцијал енергије ветра у Републици Србији је око 0,2
Mтен годишње, тј. око 5% укупног потенцијала ОИЕ. Досадашња истраживања су
показала да је могуће инсталирати око 1300 МW производних капацитета на ветар и
годишње произвести око 2300 GWh електричне енергије.
Погодне зоне за изградњу ветроелектрана су делови АП Војводине (Западно-бачка зона,
Северно-бачка зона, Јужно-бачка зона, Северно-банатска зона, Јужно-банатска зона и
Сремска зона), затим источни (Браничевска зона, Источна зона) и јужни (Јужно-моравска
зона) делови, као и централни и западни делови Републике Србије (Расинска, Рашка и
Златиборска зона). Посебно јужни Банат је погодан је за изградњу ветроелектрана и због
добре путне и енергетске инфраструктуре, близине великих центара потрошње
електричне енергије и др.
У источним, западним и јужним деловима Републике Србије постоје зоне са значајним
потенцијалима за изградњу ветроелектрана. За тачну оцену оправданости изградње
ветроелектрана на потенцијалним локацијама неопходно је спровести детаљна мерења
брзине и правца ветра.
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), што се посебно односи на
заштићена и еколошки значајна подручја.
Извод из Регионалног просторног плана Тимочке крајине
(“Службени гласник РС”, број 51/11)
Развој енергетске инфраструктуре на планском подручју засниваће се на: успостављању
ефикасног система планског управљања и експлоатације изграђених енергетских ресурса,
уз примену савремених решења и модернизације постојећег система преноса, изградње
нових и дистрибуције енергије према међународним стандардима; стварању услова за
континуирано, поуздано и рационално напајање електричном енергијом подручја и
интензивирање коришћења обновљивих извора енергије.
Предвиђено је коришћење ОИЕ, у првом реду хидроенергије изградњом малих
хидроелектрана (МХЕ), као и осталих видова енергије (енергија ветра, геотермална
енергија, сунчева енергија, биомаса и др.).
ОИЕ се могу реализовати уколико нису у супротности са правилима изградње и уређења
простора. Посебно се наглашава да реализација пројекта мора испуњавати услове
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План детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ ВРХ”
на територији града Бора
- елаборат за рани јавни увид санитарне заштите водоизворишта, заштите животне средине, природних и НКД. Примена
ОИЕ је условљена и законодавним и подстицајним мерама државе, при чему се могу
очекивати резултати смањења загађења околине, смањење потрошње електричне
енергије за грејање, економске исплативости примене, смањења топлотних губитака,
развој савремених технологија и опреме и др.
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ
ОГРАНИЧЕЊА
3.1. Природни услови3
Геоморфолошка својства терена
На истражном простору је развијен брдско-планински тип рељефа. Највиши врх је на југу
истражног простора, Голо брдо (928 mnm), који је на територији града Бора, од кога се, у
правцу севера пружа гребен до врха Јавонипор (888 mnm) који је на територији општине
Жагубица. На територији ове општине, налази се и врх Чока Фрасињна Крст (851 mnm).
У подручју ветроелектране на територији града Бора, истакнути су и врхови Кулмја (797
mnm), Чока Фрасињ (798 mnm) и безимени врх у зони Купинова (841 mnm).
На територији општине Мајданпек, у зони ветроелектране, највиши врх је безимени врх у
зони Чока куругу (869 mnm).
Нагиби брдских падина су претежно 10-25°. На превојима су блажи нагиби око 5-15°.
Изражено је деловање флувијалног и падинског геоморфолошког процеса.
Под дејством флувијалне ерозије створене су бројне плитке и дубоке јаруге и долине река
и потока. Долинске стране су претежно симетричне са нагибима 15-25°, на неким
деловима су и стрмије долинске стране. Као акумулациони облици дуж водотокова су
настале мање речне терасе и алувијон и мање пролувијалне лепезе.
Од падинских процеса је постојало деловање делувијалног процеса. Кластични материјал
је еродиван са стрмих падина и депонован на падинама благих нагиба.
Јако је изражено површинско спирање и јаружање. То је уочљиво на постојећим шумским
путевима.
У окружењу потенцијалих локација планираних ветрогенератора и дуж постојећих путева
нема јасно видљивих појава нестабилности у терену.
Хидрографска мрежа
У истражном простору је развијена мрежа сталних и повремених водотокова.
Најзначајнија је река Липа која настаје од више извора источно од државног пута IIА реда
Жагубица – Бор, 300-500 m југоисточно од Расадника. Тече на исток у дужини тока око 600
m и мења смер тока на север. На долинским странама реке Липа развијене су плитке и
3 Извор података: Елаборат о геолошким својствима терена за потребе израде планске
документације ветропарка “Црни врх”, август 2019. година (Милан Божић ПР “Геосервис”
Љубовија)
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- елаборат за рани јавни увид дубоке јаруге које имају карактер повремених водотокова. Највећи повремени поток има
дужину око 800 m и улива се у реку Липу код рудника Горња Липа.
На левој долинској страни реке Липа је поток дужине око 2 km. Тече дубоком јаругом која
настаје на источној страни државног пута IIА реда Жагубица – Бор, северно од Расадника
око 300 m и има пружење према североистоку.
Јужно од Крста настаје од неколико извора поток дужине око 1,5 km. Има ток према
североистоку, дужине око 600 m и даље према истоку је дужина тока око 900 m. Улива се
у реку Липу јужно од рудника Горња Липа.
Источно од гребена Чока Фрасен је поток дужине око 1,2 km са пружањем тока према
североистоку.
На источним границама истражног простора су изворишни делови Црвене реке, Велике
Сакаштице и Мале Сакаштице.
У крајњем јужном делу истражног подручја је слив Црвене реке. У захвату истражног
простора су Маркова и Грабова река, један поток са извора Антонијев кладенац и поток
Ваља Стреж.
Инжењерскогеолошка својства терена
У оквиру захвата плана детаљне регулације, генерално се могу издвојити: основна стена,
продукти распадања (делувијално-елувијалне творевине), алувијални и пролувијални
нанос.
Основна стенска маса на истражном простору су везане добро окамењене. Петролошки
гледано, то су стене вулканског порекла, претежно банковите стратификације. Преко
основне стене је заступљен делувијално-елувијални покривач а у ерозионој бази потока и
река је заступљен алувијални и пролувијални нанос.
Сеизмичка својства терена
Планско подручје припада зони 7-8°MCS скале (односно скале ЕМS-98).
3.2. Постојећа намена површина
У постојећем стању, а према постојећем режиму коришћења земљишта, подручје у
границама обухвата Плана припада претежно шумском земљишту. Заступљене су шуме у
државном власништву, као у шуме у приватном власништву.
У мањој мери је заступљено пољопривредно земљиште, које обухвата претежно њиве
слабије бонитетне класе и ливаде, као и неколико парцела са изграђеним стамбеним
објектима, које припадају грађевинском земљишту.
Кроз планско подручје пролази деоница државног пута IIA реда број 161. као и више
некатегорисаних путева, који припадају површини јавне намене, односно грађевинском
земљишту.
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У окружењу и кроз планско подручје пролазе надземни високонапонски водови, напонског
нивоа 110 и 35 kV, чији заштитни појасеви и зона утицаја представљају ограничење и
утичу на одређивање позиција ветрогенератора.
Постојећа намена површина
р.б.

Грађевинско земљиште

2.

Пољопривредно
земљиште

4.
5.
6.
7.

Постојеће стање

Намена површина

1.

3.

Табела број 1.

Површина (ha)

Проценат учешћа (%)

0,95.26

0,13

17,98.78
152,83.13
211,28.85
224,98.21
82,29.46
4,84.64
7,31.11
3,50.56

2,55
21,65
29,93
31,87
11,65
0,68
1,04
0,50

706,00

100

у државној својини
у приватној својини
у државној својини
Шумско
земљиште
у приватној својини
Остало земљиште у државној својини
Државни пут
Некатегорисани пут
Водоток

Укупно (1-7)

На графичком прилогу број 2. - “Постојећа намена површина”, приказано је постојеће
коришћење земљишта4 у подручју планиране ветроелектране.
3.3. Постојећа саобраћајна инфраструктура
Кроз планско подручје пролази деоница државног пута IIA реда број 161, која према
референтном систему управљача државног пута припада деоници 16108 која је
дефинисана почетним чвором 16105 “Жагубица” у km 22+225 и крајњем чвору 16106
“Борско језеро” у km 34+310.
Просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС у 2018.години5
Ред. Озн.
Саобраћајна деоница
Дуж.
број деон.
деон.
ПА
БУС
(km)

Табела број 2.
ПГДС
ЛТ

СТ

ТТ

АВ

Укуп.

246

16107 Крепољин-Жагубица

22,2

1203

5

27

32

52

40

1360

247

16108 Жагубица-Борско језеро

34,3

410

2

10

9

16

13

461

248

16109 Борско језеро-Брестовачка
бања

5,1

1168

6

27

27

46

36

1311

ПА – путнички аутомобил
БУС – аутобус
ЛТ – лако теретно возило
СТ – средње теретно возило
ТТ – тешко теретно возило
АВ – аутовоз и тешко теретно возило са приколицом

4 Извор података: https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx, при чему је
постојећа намена парцела приказана на основу податка из реда “Врста земљишта”
5 Извор података: https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/brojanje/2018/DP-IIA-PGDS-2018.pdf
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Предметна деоница државног пута је изведена кроз брдско-планинско подручје, са
коловозом ширине око 6,0 до 6,5 m а путна парцела је променљиве ширине, просечно 16
– 18 m.
Мрежа некатегорисаних путева је са земљаним коловозним застором, са ширином путних
парцела 3-5 m, а у планском подручју је заступљена и мрежа фактичких и шумских путева,
који немају своје катастарске паецеле.
3.4. Постојећа комунална и техничка инфраструктура
С обзиром на то да планско подручје припада ненасељној зони, нису изграђени системи
комуналне и техничке инфраструктуре.
Кроз планско подручје пролази далековод напонског нивоа 110 kV бр.122 АБ (од ТС 110/35
kV „Петровац“ до ТС 110/35 kV „Бор 1“).
Далековод бр.122 (АБ) је далековод који полази из ТС 110/35 kV „Петровац“, пролази кроз
само подручје ветроелектране и иде према ТС 110/35 kV „Бор 1“. Овај далековод је
двосистемски, односно по стубовима се воде два далековода, односно два система,
напона 110 kV и 35 kV. Далековод бр.122А ради под напоном 35 kV, а води се на истим
стубовима као и 110 kV вод, односно далековод бр.122Б који води од ТС 110/35 kV
„Петровац“ до ТС 110/35 kV „Бор 1“.
Далековод бр.122А (који ради као 35 kV) је сегментни. У близини насеља Жагубица се са
једног стуба овог далековода одваја крак и води до ТС 35/10 kV „Жагубица“. Након
одвајања, повратни крак 35 kV из Жагубице се враћа на трасу заједно са 110 kV и даље се
заједно воде (под бројем трасе 122А/6) све до одвајања крака за ТС 35/10 kV „Француске
бараке“ (све време заједнички на истим стубовима). Од ТС 35/10 kV „Француске бараке“,
повратни крак 35 kV се враћа на трасу 110 kV вода и заједно се воде (под бројем трасе
122А/5) до ТС 110/35 kV „Бор 1“.
У оквиру подручја ветроелектране „ВЕ Црни Врх“ пролази и далековод 35 kV, који иде од
ТС 35/10 kV „Крст“ (на територији општине Жагубица) према југу, тј. према Бору, у смеру
према Борском језеру, односно ка ТС 35/10 kV „Француске бараке“, али он више није у
функцији.
Источно од планског подручја, пролазе трасе постојећих далековода, напонског нивоа 110
kV, број 150 (од ТС 110/35/6 kV „Мајданпек 1“ до ТС 110/35 kV „Бор 1“) и број 177 (од ТС
110/35 kV „Мајданпек 2“ до ТС 400/110 kV „Бор 2“).
3.5. Природна и непокретна културна добра
Према подацима из Просторног плана општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број
2/14), у подручју планиране ветроелектране нема заштићених природних, ни културних
добара.

“АРХИПЛАН” Д.О.О. Аранђеловац

7

План детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ ВРХ”
на територији града Бора
- елаборат за рани јавни увид 4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљ израде овог Плана су утврђивање правила уређења и грађења, односно
стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола за изградњу свих
потребних објеката ветроелектране “ВЕ Црни врх”, уз усаглашавање са локационим
условима, постојећим и планираним развојним интересима локалне заједнице, условима
надлежних институција, а посебно условима заштите животне средине, природних и
културних добара.
5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
5.1. Планирана намена површина
У Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, наведено је да у
источном делу Републике Србије постоје зоне са значајним потенцијалима за изградњу
ветроелектрана.
У Просторном плану општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 2/14), наглашено је
да подручје општине располаже потенцијалом ветра, а прописана је обавезна израда
плана детаљне регулације за подручје ветроелектране.
За одређивање конкретне локације ветроелектране, неопходна су специјализована,
континуална мерења карактеристика ветра у трајању од најмање једне године, тако да се
обухвате карактеристике свих годишњих доба, као и мерења других метеоролошких
параметара (температура, притисак, влажност ваздуха).
Инвеститор, од прве половине 2013. године, врши мерења потенцијала ветра на локацији
Јавонилор (Крст), која се налази на територији општине Жагубица, на основу којих је
утврђено да постоји енергетски потенцијал ветра, који се може технички искористити. На
основу резултата мерења, донета је одлука о изградњи ветроелектране “ВЕ Црни врх”,
која је намењена за производњу електричне енергије, уз помоћ снаге ветра. Тренутно je у
процедури подизање још 2 мерна стуба, jедан на територији општине Мајданпек, а други
на територији града Бора, са планираном динамиком да до септембра 2020. године буду у
функцији.
Подручје планиране ветроелектране “ВЕ Црни врх” се налази на тромеђи територија три
јединице локалне самоуправе, Бор, Мајданпек и Жагубица, удаљено око 12 km Жагубице,
односно око 17 km од Бора.
На територији града Бор, подручје ветроелектране обухвата око 706 ha у западном делу
КО Кривељ.
Основна карактеристика ветроелектране “ВЕ Црни врх” је да је лоцирана на брдском
терену, а не равничарском које је знатно погодније за овакву врсту објекта. Подручје
ветроелектране је дефинисано уз поштовање потенцијала ветра, топографских
карактеристика, на довољној удаљености од насеља, у циљу избегавања повећања
интензитета буке и изван подручја културних и заштићених природних добара.
Унутар подручја ветроелектране планирано је постављање до 40 стубова
ветрогенератора, оквирно 14 на територији Бора, 5 на територији Мајданпека и 21 на
територији Жагубице. Коначно решење утврдиће се у фази израде нацрта планског
документа.
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Коначан одабир типа ветрогенератора извршиће се у фази израде техничке
докуменатације. Параметри изабраног типа ветрогенератора не сме да пређу граничне
параметре, а то су:


пречник ротора............................................................................ max 160 m,



висина до осе гондоле.............................................................



висина (до врха лопатице).......................................................... max 210 m.

max 130 m,

Кроз израду нацрта планског документа, унутар подручја планиране ветроелектране,
након израде катастарско-топографског плана, дефинисаће се следеће:
 позиција стубова ветрогенератора са зонама платоа, тако да обухватају пројекцију
домета ветрогенераторских крила;
 мрежа приступних и сервисних путева, до локација ветрогенератора, уз
максимално могуће коришћење постојећих траса некатегорисаних путева, за које
ће се планирати уређење, тако да се омогући проходност ватрогасног и сервисног
возила, уз доградњу нових кородора саобраћајница;
 локација трафостанице 110/33 kV “ВЕ Црни врх”;
 коридори за постављање кабловских водова, напонског нивоа 33 kV, ради преноса
произведене електричне енергије до трафостанице „ВЕ Црни врх“, као и коридори
оптичких каблова, ради управљања ветроелектраном из центра за надзор и
управљање;
 кородор за вод 35 kV сопствене потрошње.
С обзиром на то да кроз подручје ветроелектране пролази деоница државног пута IIA реда
број 161, приликом одређивања локација ветрогенератора и траса приступних путева,
водиће се рачуна о следећем:
 да удаљење ветрогенератора од путне парцеле државног пута, не буде мање од
укупне висине ветрогенератора (око 210 m);
 да се ритам прикључака и типологија раскрсница планирају у складу са важећим
законским прописима из предметне области, уз обезбеђење потребних зона
прегледности и безбедности;
 меродавно возило ће бити сервисно возило (које се користи у току одржавања и
експлоатације ветроелектране) и ватрогасно возило (а потребе вангабаритног
превоза неће бити предмет разраде у плану детаљне регулације).
Опис за вод сопствене потрошње - За потребе обезбеђивања напајања опреме
сопствених потреба, односно за обезбеђивање технолошког процеса рада објеката
прикључно разводног постројења „ПРП-а 110 kV Црни врх“ и припадајуће
трансформаторске станице 33/110 kV „ВЕ Црни врх“, оквирне максимално једновремене
снаге до 400 kW, предвиђа се изградња електроенергетских објеката (средњенапонско
разводно постројење „X“ kV или дистрибутивна трансформаторска станица „Y/X“ kV/kV са
прикључним водовима „X“ kV и „Y“ kV где су X, Y= 35 или 10 kV, Y>X) унутар обухвата
плана детаљне регулације на територији града Бора и општине Жагубица. Напајање
опреме сопствених потреба објекта „ПРП-а 110 kV Црни врх“ обезбеђује се у складу са
интерним стандардима оператора преносног система.
С обзиром на тренутно изграђену електроненергетску средњенапонску дистрибутивну
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постоје расположиви технички капацитети за прикључење на део 35 kV мреже на
територији општине Жагубица. Поменута мрежа 35 kV формирана је из изворних објеката
ТС 110/35 kV „Петровац“ и ТС 110/35 kV „Бор 1“ које повезује 35 kV далековод 122А. Други
могући коридор за прикључење налази се на територији индустријске зоне копа Церово, у
КО Кривељ.
Приликом планирања позиције и подручја ветроелектране, један од битних критеријума је
могућност прикључења на електроенергетску мрежу. У непосредној и ближој околини
пролазе трасе постојећих далековода:
 далековод 110 kV бр. 122А/Б (двосистемски, изграђен 50-тих година XX века,
реконструисан 2004. године);
 далековод 110 kV бр. 150 (изграђен 60-тих година XX века, а на делу трасе је
урађена реконструкција 2014. године) и
 далековод 110 kV бр. 177 (изграђен 70-тих година XX века).
Прикључење планиране ветроелектране на електроенергетски систем Републике Србије,
односно трасе далековода нису предмет овог, већ ће бити предмет посебног планског
документа, након израде одговарајућег елабората у погледу могућности прикључења и
избора трасе и исходовања сагласности надлежне институције.
На графичком прилогу број 3. - “Концепција планиране намене површина”, приказано је
подручје планиране ветроелектране “ВЕ Црни врх”.
5.2. Мере заштите животне средине
Заштита ваздуха
Конверзија енергије ветра у механичку енергију у оквиру ветроелектране нема никаквог
утицаја на квалитет ваздуха. Утицај ветроелектране изражен је само на промену брзине
ветра око турбине. Са друге стране, рад ветроелектране има позитиван ефекат на
квалитет ваздуха на глобалном плану. Негативни утицаји на ваздух могући су у фази
реализације планских решења, услед рада ангажоване механизације. У циљу заштите
квалитета ваздуха, потребно је:
 изградњу планираних саобраћајница вршити у складу са меродавним
саобраћајним оптерећењем;
 извршити озелењавање у појасевима саобраћајница, кроз формирање дрвореда, у
складу са локацијским условима;
 приликом одабира садног материјала водити рачуна о могућностима за смањење
нивоа буке и концентрације загађујућих материја али и о естетским вредностима;
 у поступку припреме терена и извођења радова, ангажовати исправну
механизацију, а градилиште обезбедити сагласно условима надлежног органа;
 транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве
и систем заштите од просипања материјала.
Заштита вода
Редован рад ветроелектране не доводи до генерисања отпадних вода. Не постоји
могућност угоржавања режима вода на локацији пројекта. У оквиру планског подручја
биће изграђен објекат трафостанице. За потребе овог објекта, могућа је изградња
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вода су:
 обавезно је прикључивање свих новоизграђених објеката на интерну
канализациону мрежу;
 за потребе уклањања санитарно-фекалних отпадних вода извести
водонепропусну, непреливну септичку јаму или извести мини постројење за
биолошки третман отпадних вода;
 септичку јаму празнити преко надлежног комуналног предузећа, према
утврђеној диманици;
 у случају постављања постројења за пречишћавање отпадних вода, обавезно
спроводити контролу квалитета и количина отпадних вода, након
пречишћавања;
 мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода вршити преко
овлашћене институције (правно лице), у складу са Законом о водама;
 обавезно је каналисање и третман свих потенцијално зауљених атмосферских
отпадних вода које настају на планском подручју и њихов третман у сепаратору,
таложнику, пре упуштања у реципијент;
 у оквиру трафостаница је потребно предвидети заштиту од цурења
трансформаторског уља, тако што ће сваки трансформатор бити смештен у
непропусну бетонску каду, запремине довољне да може да прихвати трафоуље из трансформатора.
Заштита земљишта
Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово
одрживо коришћење које се спроводи кроз:
 обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом
коришћења земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити
функције земљишта;
 земљиште око бетонских темеља, стубова и на траси каблова санирати по
завршетку радова и вратити првобитној намени;
 обавеза носиоца пројекта да успостави контролу и поступање са свим отпадним
материјама које настају на подручју предметне ветроелектране, у складу са
законским и и подзаконским актима из области управљања отпадом, на основу
којих се отпадне материје сакупљају, разврстатавају и одлажу на за то предвиђену
и обележену локацију до уступања оператерима са дозволом за управљање
отпадом на даљи третман, уз документ о кретању отпада;
 носилац пројекта је у обавези да дефинише сва радна упутства за адекватно
руковање опасним материјама. Опасан отпад (отпадна уља) складиштити у
непропусним, херметички затвореним посудама у складу са важећим правилником
из предметне области, а потом их предати овлашћеном Оператеру на даљи
третман;
 у циљу заштите земљишта и подземних вода, забрањено је испуштање и
просипање свих врста отпадних вода на земљиште, подземне, површинске воде,
односно у животну средину на подручју ветроелектране „ВЕ Црни врх”;
 уколико се у току радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или
минеролошког-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство
споменика природе, извођач је дужан да о томе обавести надлежно министарство
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за послове заштите животне средине и предузме све мере како се природно добро
не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
током извођења радова обезбедити обавезан археолошки надзор и интервенцију
за сваку локацију ветрогенератора у сарадњи и према упутствима надлежне
установе заштите културних добара;
ако у току радова на реализацији Пројекта, Носилац Пројекта наиђе на археолошке
остатке, дужан је да обустави радове и о томе обавести надлежну установу
заштите културних добара.

Заштита од буке и вибрација
Приликом пуштања у рад ветроелектране „ВЕ Црни врх” потребно је извршити контролна
мерења нивоа буке, („нулто” стање), како би се утврдила испуњеност свих услова са
аспекта смањења нивоа буке. Уколико се мерењем буке утврди прекорачење дозвољеног
нивоа за зону чисто стамбених насеља, неопходно је зауставити рад ветрогенератора и
применити техничко–технолошка решења за смањење нивоа буке.
У фази редовног рада ветроелектране „ВЕ Црни врх”, потребно је омогућити да ниво буке
у најближим насељима не прелази граничне вредности дефинисане важећим законским
прописима из предметне области.
Заштита од нејонизујућег зрачења
Према меродавним критеријумима Светске здравствене организације, дозвољена јачина
електричног поља је 5 kVeff/m, а дозвољена јачина магнетног поља је 100 μT. На подручју
планираног пројекта и у близини трафостанице, нема зона становања и стамбених
објеката, односно осетљивих рецептора, који би могли бити под утицајем електричних и
магнетних поља. Емисија топлоте и светлости није карактеристична за планирани
Пројекат. Обавезне мере заштите од нејонизујућих зрачења:
 примена мера и испуњавање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења
од посебног интереса;
 да се спроведе поступак процене утицаја на животну средину, у складу са Законом;
 да се води прописана евиденција;
 да се обезбеди испитивање зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној
средини;
 да се у року обавести надлежни орган о ванредном догађају;
 да се спроводе све мере заштите од нејонизујућих зрачења.
Управљање отпадом и амбалажним отпадом
Реализација пројекта подразумева стварање отпада у фази изградње планиране
ветроелектране са свим пратећим садржајима, мале количине комуналног отпада у фази
редовног рада и евентуално стварање отпада при ремонту или поправкама. Чврст отпад
који ће настати при грађевинским радовима је:
 вишак земље пореклом од земљаних радова;
 бетон од изградње бетонских постоља;
 дрвене даске изградње бетонских постоља;
 окрајци арматуре и других челичних и металних делова – метални отпад;
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пластика и други отпад комуналног типа, који генеришу радници ангажовани на
грађевинским радовима.

Мере управљања отпадом у фази реализације и редовног рада планиране
ветроелектране:
 грађевински отпад који настане у фази реализације пројекта уклонити преко и
према условима надлежног комуналног предузећа;
 земља од ископа ће се чувати привремено на одобреној локацији, део ће се
користити за уређење локације, а остатак ће се односити са локације у складу са
условима надлежног комуналног предузећа;
 успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко
надлежног комуналног предузећа, у складу са Локалним планом управљања
отпадом;
 поставити судове (контејнере, корпе) за сакупљање отпада, уз поштовање
принципа примарне селекције отпада, редовно пражњење и транспорт отпада са
локација, у складу са условима надлежног комуналног предузећа.
 у случају акцидентног страдања животиња или страдања из других разлога, пре
свега птица и сисара, обавезно је одмах уклонити са подручја ветроелектране, у
складу са условима надлежне институције;
 у случају већег страдања птица или других врста животиња, неопходно је
обуставити рад ветроелектране, обавестити надлежне институције и органе и
приступити утврђивању разлога страдања, како би се утврдиле даље мере
заштите;
 отпад који настане при поправкама и сервисирању опреме на ветротурбинама
(метални и челични делови, пластика, каблови, електрични склопови, рабљена
уља) мора се предати акредитованим оператерима за те врсте отпада;
 отпадна машинска и хидраулична уља се при ремонту и одржавању морају
засебно сакупити у непропусне судове са оригиналним поклопцем и тако предати
акредитованом оператеру, уз документ о кретању опасног отпада.
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА
Основни принципи планирања, коришћења, уређења и изградње простора заснивају се на
циљевима одрживог развоја, кроз интегрални приступ планирању, са акцентом на
обезбеђење равномерног територијалног развоја и примену прописа из области
планирања и заштите животне средине, уз обезбеђено учешће јавности у процедури
доношења планског документа, које треба да омогући утицај на креирање и обликовање
простора од стране заинтересоване јавности.
Очекивани ефекти планирања су:
 искоришћење значајног потенцијала, у циљу стварања енергетске стабилности и
сигурности;
 побољшање енергетске ситуације и омогућавање производње електричне енергије
из обновљивих извора енергије;
 примена прецизно дефинисаних мера, ради заштите ваздуха, воде, земљишта и
биодиверзитета, чиме ће се постићи квалитетно просторно решење у границама
Плана.
Мај 2020.
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Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ
ВРХ” на територији града Бор (“Службени лист града Бора”, број 9/20)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: III

БРОЈ: 9

10. МАРТ
2020. ГОДИНЕ

1
На основу члана 61. Закона о становању и
одржавању стамбених зграда (‘’Службени гласник РС’’
бр. 104/16 и 9/20-др.закон) и члана 40. Статута града
Бора (‘’Службени лист града Бор’’ бр. 3/19) Скупштина
града Борa на седници одржаној 10. марта 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И
УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ
СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
Члан 1.
Овом одлуком се уређује бесповратно
суфинансирање трошкова извођња радова на
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава
зграде у циљу спречавања настанка штетних последица
по живот или здравље људи, животну средину, привреду
или имовину веће вредности на територији града Бора,
поступак доделе средстава обезбеђених за ове намене у
буџету града Бора, као и проценат учешћа и услови под
којима град Бор uчествује у финансирању.
Учешће града Бора, у суфинансирању трошкова
извођења радова на нвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде може износити :
-максимално 70% предрачуна потребних
финансијских средстава за унапређење eнергетске
ефикасности зграда,
-максимално 70% предрачуна потребних
финансијских средстава за уређење фасада.
Овом одлуком се утврђују урбанистичке зоне у
оквиру којих постоји обавеза инвестиционог одржавања
зграда од стране њихових власника и уређује се поступак
суфинансирања активности на уређењу фасада и
унапређењу енергетских својстава зграда од стране града
Бора.
Одрживи развој становања у складу са законом
представља јавни интерес.
У циљу остваривања јавног интереса град Бор
обезбеђује средства у буџету за бесповратно
суфинансирање радова из става 2 овог члана.
Члан 2.
На територији града Бора утврђује се 6
урбанистичких зона и то:
1) Зона А - зграде у улици Моше Пијаде и
зграде у МЗ ''Стари Центар''
2) Зона Б - зграде у улицама 3.октобар и Николе
Пашића
3) Зона В - зграде у насељима IV и V Месна
заједница.
4) Зона Г - зграде у насељима ''Слога'',
''Металург'' и '' Бор I I и
5) Зона Д - зграде у насељима Нови градски
центар и Бањско поље.
6) Зона Е – све остале зграде на територији
града.

ЦЕНА : 80
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Члан 3.
Урбанистичким зонама обухваћене су стамбене,
стамбено-пословне зграде и друге зграде у најужем
центру града, зграде које припадају амбијенталним
целинама од посебног архитектонског и културноисторијског значаја или представљају споменике
културе, као и остале зграде за вишепородично
становање, а које се пружају према најпрометнијим
улицама, трговима и другим јавним површинама, те због
таквог свог положаја и значаја представљају посебну
опасност за настанак штетних последица по живот и
здравље људи, животну средину, привреду и имовину
веће вредности услед њиховог неодржавања и од
посебног су значаја за привредни развој града, као и
остале стамбене зграде на територији града.
Члан 4.
Додела средстава за суфинансирање трошкова
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде
из члана 1 ове одлуке, врши се на основу јавног конкурса
(у даљем тексту: конкурс), који расписује градоначелник
града Бора (у даљем тексту: градоначелник).
Члан 5.
Пројеката које се суфинансирају у складу са
одредбом члана 1 ове одлуке нарочито садрже:
- локацију на којој би пројекат био реализован;
- техничку документација која се прилаже уз
пријаву на конкурс, и то: предмер и предрачун радова,
технички опис и скицу.
Члан 6.
Грађевинска инспекција Градске управе Бор и
ЈКП за стамбене услуге „Бор“ редовно прате стање
испуњавања обавеза инвестиционог одржавања зграда у
смислу ове одлуке од стране стамбене заједнице.
Грађевинска инспекција Градске управе Бор
или ЈКП за стамбене услуге „Бор“ утврђују на којим
зградама oбухваћеним утврђеним зонама постоји потреба
за предузимањем радова на инвестиционом одржавању,
ради спречавања настанка штетних последица у складу
са Законом.
Члан 7.
Грађевинска инспекција у сарадњи са ЈКП за
стамбене услуге „Бор“ на основу редовног праћења
стања зграда у утврђеним зонама и расположивих
средстава, иницира и предлаже градоначелнику
спровођење поступка давања субвенција путем јавног
конкурса за радове из члана 1 ове одлуке.
Предлог из става 1 овог члана садржи врсту и
обим радова, а број зграда којима ће се дати субвенције,
укупну вредност радова на одржавању фасада зграда са
или без унапређења енергетске ефикасности зграда и
износ субвенције у процентима, својим актом одређује
градоначеник.
На основу акта из претходног става, Комисија
коју именује градоначелник, спроводи поступак доделе
субвенција који почиње објављивањем конкурса за
доделу субвенција.
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Члан 14.
За потребе израде измена и допуна ППО не
приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину.
Члан 15.
Уводи се забрана издавања урбанистичких
услова, грађевинских дозвола за изградњу и изградња
малих хидроелектрана до ступања на снагу измена и
допуна ППО.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 350-33/2020-I
У Бору, 10. марта 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Милан Стојановић, с.р.
5
На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20) и члана
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 10.
марта 2020. године, дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДРУЧЈА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ВЕ ЦРНИ ВРХ”
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОР
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији
града Бора (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Просторни обухват Плана налази се у западном
делу КО Кривељ.
Оквирна површина обухваћена границом плана
износи 610 ha.
Oквирна (прелиминарна) граница Плана почиње
од заједничке тачке између кп.бр. 3540 и 3537 КО
Кривељ на граници између града Бора и општине
Жагубица. Од ове тачке, граница даље наставља ка југу и
југозападу, обухватајући редом, односно пресецајући
путеве, и то катастарске парцеле број: 3540, 3536, 3542,
3543, 3611, 3528, 3531, 3527, 3515, 3519, 3516, 3676, 3677,
3674, 3673, 3667, 3621, 3622, 3620, 3616, 3614, 3613, 3612,
6360, 6363, 6352, 6359, 6351, 6378, 6375/1, 20235, 6382,
6380, 6381, 6547, 6542, 6537, 6544, 6534, 6536, 6535, 6472,
6473, 6512, 6513, 6477, 6479, 6784/1, 6784/2, 6790, 6791,
6792, 6795, 6797/2, 6797/1, 6799, 6800, 6801, 6805, 6804,
6770, 6731, 6725, 6726, 6722, 6721, 20236, 12342, 12341,
12343, 12345, 12346, 12350, 12370, 12371, 12372, 12340/1,
12376, 12377, 12394, 12375, 12403, 12402, 12401, 12411,
12413, 12451/1, 20237, 12450, 12438, 12439, 12440 све у
КО Кривељ, до тачке на граници између града Бора и
општине Жагубица, која је заједничка тачка између
кп.бр. 12440 и 12450 КО Кривељ. Од ове тачке, граница
наставља да се креће ка северу и североистоку границом
између града Бора и општине Жагубица до заједничке
тачке између кп.бр. 3540 и 3537 КО Кривељ, на граници
између града Бора и општине Жагубица, одакле је опис и
почео.
Прелиминарна граница Плана приказана је на
графичком прилогу који је саставни део ове одлуке.
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Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту

Члан 3.
Услови и смернице из Просторног плана
општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 2/14 и
3/14) утврђени као оперативни циљеви развоја
енергетике, енергетске инфраструктуре и енергетске
ефикасности су:
– рационална употреба енергије и повећање
енергетске ефикасности;
– ревитализација, модернизација и доградња
електроенергетске инфраструктуре за довољно, сигурно,
квалитетно и економично снабдевање електричном
енергијом свих потрошача на подручју Општине;
- побољшање управљања енергијом која се
производи на локалном нивоу; и
- побољшавање квалитета животне средине
већим коришћењем обновљивих извора енергије (мале
хидроелектране, геотермална енергија, ветар и др.),
приоритетно интензивирањем истраживања потенцијала
извора обновљиве енергије на подручју Просторног
плана.
Просторним планом општине Бор утврђена је
обавеза израде плана детаљне регулације за изградњу
ветоелектрана.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и
заштите простора у обухвату Плана засниваће се на
принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Циљ израде Плана јесте утврђивање правила
уређења и правила грађења за подручје ветроелектране
“ВЕ Црни врх”, односно стварање планског основа за
издавање одговарајућих дозвола за изградњу свих
потребних објеката у саставу ветроелектране.
Члан 6.
Носилац израде Плана дужан је да прибави
мишљења, услове и сагласности надлежних органа и
организација прописаних законом, као и да осигура
сардњу и усаглашавање ставова са свим релевантним
субјектима планирања.
Члан 7.
Рок израде Плана је 12 месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Рок из става 1. овог члана може се продужавати,
према захтеву наручиоца плана.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује наручилац
Плана “CRNI VRH POWER“ Д.О.О. Београд – Земун, ул.
Аутопут за Загреб бр. 22.
Члан 9.
Израда Плана поверава се „АРХИПЛАН“ ДОО
из Аранђеловца и „Ecologica Urbo“ ДОО, стручним
обрађивачима одређеним од стране наручиоца Плана.
Члан 10.
По доношењу ове одлуке носилац израде Плана
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине као и ефектима
планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје
мишљење у погледу услова и неопходног обима и
степена процене утицаја на животну средину.
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Рани јавни увид оглашава се у средствима
јавног информисања и у електронском облику на
интернет страници града Бора.
Рани јавни увид почиње даном оглашавања.
Рани јавни увид траје 15 дана од дана
објављивања.
Рани јавни увид обавља Комисија за планове
општине Бор.
Члан 11.
Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид у нацрт Плана.
Члан 12.
Стручну контролу нацрта Плана извршиће
Комисија за планове општине Бор.
Члан 13.
Након стручне контроле извршиће се излагање
нацрта Плана на јавни увид.
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава
се у дневном и локалном листу, огласној табли града
Бора и путем локалних радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће
се градски орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава
јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби.
Уколико након излагања нацрта Плана
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински
мењају плански документ, доноси одлуку којом се
стручном обрађивачу Плана налаже да изради нови нацрт
Плана као и одлуку о (не)излагању новог нацрта Плана
на јавни увид.
Члан 14.
За потребе израде Плана приступа се изради
стратешке процене утицаја Плана на животну средину, у
складу са одредбама Извештаја о стратешкој процени
утицаја Просторног плана општине Бор на животну
средину („Службени лист општине Бор“, број 2/14 и
3/14).
Члан 15.
План ће се израдити у пет (5) истоветих
примерка (у штампаном и дигиталном облику) и то
четири (4) примермерка за потребе носиоца израде Плана
и један (1) примерак за наручиоца Плана.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 350-34/2020-I
У Бору, 10. марта 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Милан Стојановић, с.р.

10. март 2020.
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На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 10.
марта 2020. године, дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИНТЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ЗА
ДП IБ-37 И ДП IIА 166
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА 166 (у даљем
тексту: План).
Изради Плана приступа се уз истовремену
израду
идејног
пројекта/решења
планиране
саобраћајнице.
Члан 2.
Просторни обухват Плана утврђен је у Плану
генералне регулације градског насеља Бор.
Прелиминарна граница Плана приказана је на
графичком прилогу који је саставни део ове одлуке.
Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту
Плана.
Члан 3.
Услови и смернице из Плана генералне
регулације градског насеља Бор (“Службени лист града
Бора”, број 1/18 и 3/18) предвиђају допуну саобраћајне
мреже двема важним саобраћајницама од којих је прва
саобраћајница која повезује градску магистралу са
државним путевима према Николичеву и према Слатини.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и
заштите простора у обухвату Плана засниваће се на
принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Циљеви израде Плана су следећи: изградња
обилазнице државног пута око градског насеља,
саобраћајно растерећења градских улица, смањење
аерозагађења у градском насељу, смањење буке и
побољшање стања животне средине у граду.
Члан 6.
Носилац израде Плана дужан је да прибави
мишљења, услове и сагласности надлежних органа и
организација прописаних законом, као и да осигура
сардњу и усаглашавање ставова са свим релевантним
субјектима планирања.
Члан 7.
Рок израде Плана је 12 месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Рок за доношење Плана два месеца од његове
израде, односно од дана доношења позитивног мишљења
Комисије за планове на нацрт ППО.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђују се у
буџету града Бора.
Оквирна средства за израду Плана, са израдом
стратешке процене утицаја Плана на животну средину и
идејним решењем износе 11.000.000,00 динара.
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