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1. Опис границе Плана детаљне регулације 

 

План детаљне регулације подручја ветропарка ''Бељаница'' (у даљем тексту: План), према 

Одлуци о изради Плана  (''Сл. гласник општине Жагубица'', бр. 13/2015), обухвата кат. 

парцеле бр. 6758 и 6768 у К.О. Суви До, општина Жагубица. 

 

Локација обухваћена Планом налази се у крајњем јужном делу административног 

подручја општине Жагубица, у зони око врха Бељанице (1.339 м.н.в.). Локација се на 

јужној страни грничи са административним подручјем општине Деспотовац, односно К.О. 

Стрмостен. 

 

Подручје у граници Плана, према Одлуци о изради, обухвата површину од 1.021,76 ha. 

 

2. Извод из планских докумената вишег реда  

 

Плански основ за израду Плана је: 

Просторни план општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'', бр. 02/2011). 

 

2.1. Извод из Просторног плана општине Жагубица 

 

Према генералној подели територије општине у Просторном плану општине Жагубица, 

односно генералној рејонизацији, заснованој на природним и створеним потенцијалима и 

ограничењима планског подручја, простор обухваћен границом Плана детаљне регулације 

припада брдско-планинском пашњачко-ливадско-шумском појасу изнад 300м.н.в. на 

осојним странама Бељанице, односно 400 м.н.в. на присојним странама Хомољских 

планина.  

 

Овај рејон превасходно карактерише изразита шумовитост - највећи део површина је под 

шумама и шумским земљиштем, а са становишта делатности користи се за планинско 

сточарство на квалитетним ливадама и пашњацима. Виши делови Бељанице планирани су 

за развој туризма, уз лоцирање смештајних капацитета у подбељаничким насељима у 

долини Крупаје и Млаве, као и у општинском центру.  

 

Са аспекта врста туристичке понуде, Бељаница је орјентисана на зимски скијалишни, 

ловни, риболовни, рекреативни и етно-туризам. У складу са овом орјентацијом, а на 

основу Просторног плана и претходно донетих развојних и стратешких докумената 

(Мастер план туристичке дестинације ''Стиг - Кучајске планине - Бељаница'', Научно-

истраживачки центар Економског факултета, Београд, 2007.; Стратегија развоја туризма 

општине Жагубица 2006-2025., АД ''Инфоплан'', Аранђеловац; Генерално решење 

скијалишта Бељаница, Факултет за примењену екологију ''Футура'', Београд, 2008.) донет 

је и ПДР I фазе скијалишта на Бељаници (''Сл. гласник општине Жагубица'', бр. 09/2011). I 

фаза скијалишта обухваћена је подручјем Туристичког локалитета Бусовата, утврђеним 



Мастер планом туристичке дестинације ''Стиг - Кучајске планине - Бељаница''.Обухват I 

фаза скијалишта налази се изван границе Плана детаљне регулације подручја ветропарка 

''Бељаница'', и то источно од планског подручја. 

 

Са становишта природе и природних вредности, према подацима из ППО, у обухвату 

Плана детаљне регулације подручја ветропарка ''Бељаница'' не постоје евидентирана 

проглашена природна добра, нити добра предвиђена за проглашење. У ширем окружењу 

обухвата Плана, са његове североисточне стране, налази се Строги природни резерват 

''Бусовата'', заштићена састојина букове шуме (Fagus moesica) на површини од 15,86 ha. 

Природно добро је заштићено Решењем о заштити Строгог природног резервата 

''Бусовата'' Скупштине општине Жагубица (бр. 633-2/75 од 28.08.1975. год.). На подручју 

природног добра установљен је режим заштите I степена. 

 

Општим и посебним циљевима развоја планског подручја, у области заштите природе и 

природних добара Просторним планом је предвиђено: очување биолошке разноврсности 

подручја, тј. специјског, екосистемског и генетског диверзитета; очување геонаслеђа кроз 

заштиту геолошки, геоморфолошки, хидролошки, педолошки и дендролошки вредних и 

значајних места; очување посебно вредних природних простора, са специфичним 

пејсажним карактеристикама (Хомољске планине, Бељаница); очување и пажљиво 

коришћење локалитета са квалитетним шумским састојинама.  

 

Са становишта природних услова, потенцијала и ограничења за развој планског подручја, 

у области енергетских потенцијала Просторним планом је констатовано да цела 

територија општине, захваљујући изразитој шумовитости и богатом хидропотенцијалу, 

има значајне могућности за производњу енергије из биомасе, хидроенергетских и других 

извора. Такође је констатовано да на планском подручју постоје локалитети са погодним 

условима за коришћење енергије ветра и евентуалну изградњу ветропаркова, и то на 

подручју Бељанице (зона Бусовате и плато око врха Бељанице), Црног врха (зона 

Омање), као и Хомољских планина. 

 

У концепцији развоја енергетске инфраструктуре у Просторном плану ''посебно се 

наглашава могућност производње и коришћења електричне енергије добијене 

коришћењем енергије ветра.'' У том погледу посебно се апострофирају планинска 

подручја Бељанице (локалитети Бусовате, плато око врха Бељанице), Црног врха 

(локалитет Омање) и Хомољских планина. ''У овим зонама приоритетно, а у свим другим 

где се искаже интерес и оправданост истраживања, могу се дозвољавати истраживања 

енергије ветра и њено коришћење, на основу сагласности надлежног министарства.''  

 

Мерама и инструментима за спровођење Просторног плана дефинисана је, између 

осталог, даља разрада урбанистичким плановима за појединачне зоне и локалитете, у 

складу са потребама, а првенствено за: привредне зоне веће од 2 ha; привредне зоне које 

немају директан приступ на саобраћајницу; подручја у којима ће се вршити експлоатација 

минералних сировина, а по потреби и за зоне у којима ће се производити енергија из 

алтернативних извора енергије (сунце, ветар, вода, биомаса и др.). 

 

 



2.2. Извод из Просторног плана подручја посебне намене  

       природног добра Бељаница-Кучај 

 

Просторни план подручја посебне намене природног добра Бељаница-Кучај (''Сл. гласник 

РС'', бр. 98/2014), у даљем тексту: ППППН, обухвата подручје природног добра Бељаница-

Кучај планираног за заштиту, а према валоризацији Завода за заштиту природе Србије са 

аспекта заштите природних елемената и коришћења ресурса.  

ППППН на територији општине Жагубица обухвата 8 целих катастарских општина, и то: 

К.О. Мали Камен, К.О. Жагубица, К.О. Крупаја, К.О. Милановац, К.О. Сиге, К.О. Рибаре, 

К.О. Новарица и К.О. Суви До.  

 

Посебне намене обухваћеног подручја у ППППН јесу: заштићена и предвиђена за 

заштиту природна добра од националног и међународног значаја; непокретна културна 

добра и добра која уживају претходну заштиту; сливно подручје изворишта регионалних 

водопривредних система; коридор државног пута I реда; туристичко подручје 

Кучајских планина и Бељанице; планинско подручје - планински предели; и, простори 

од интереса за одбрану земље. 

 

ППППН је у обухваћеном подручју дефинисао границу природног добра Бељаница-Кучај 

које се предвиђа за проглашење Парка природе ''Бељаница-Кучај'', са категоријом 

природног добра од изузетног значаја (I категорија). Границом природног добра на 

територији општине Жагубица обухваћене су следеће катастарске општине: К.О. Мали 

Камен, К.О. Жагубица, К.О. Крупаја, К.О. Милановац, К.О. Сиге, К.О. Рибаре, К.О. 

Новарица, К.О. Суви До. Укупна површина Парка природе је 88.940,75 hа. ППППН 

предвиђа да се појединачна проглашена природна добра у обухвату Плана, као и она у 

поступку проглашења или предвиђена за проглашење, просторно и управљачки укључе у 

јединствену мрежу Парка природе. 

 

Концепцијом развоја планског подручја у ППППН у области природних вредности и 

добара дефинисана је заштита кроз формирање мреже заштићених и еколошки значајних 

подручја од националног и међународног значаја. Приоритет је остваривање заштите, 

презентације и одрживог коришћења заштићених природних добара и вредности које 

омогућавају развој локалних заједница, одмор и рекреацију у природи и едукацију 

урбаног становништва. 

Планска решења односе се на задржавање, очување и заштиту проглашених и 

предвиђених за проглашење природних добара и њихово умрежавање у јединствен 

просторни и управљачки обухват Парка природе ''Бељаница-Кучај''. 

У обухвату ППППН постоји 18 проглашених заштићених подручја, од којих је 4 на 

територији општине Жагубица, а међу њима Строги природни резерват ''Бусовата'' у 

К.О. Суви До, укупне површине 15,86 ha, који се налази у ширем окружењу Плана 

детаљне регулације подручја ветропарка ''Бељаница''. На заштићеном подручју природног 

добра установљен је режим заштите I степена. Предвиђено је да се ово природно добро, са 

постојећом површином и постојећим режимом заштите, просторно и управљачки укључи 

у будући Парк природе ''Бељаница-Кучај''. 

Локација обухваћена Планом детаљне регулације подручја ветропарка ''Бељаница'' налази 

се у граници предложеног Парка природе, али не и у граници појединачних проглашених 



или предвиђених за проглашење природних добара који ће ући у јединствену мрежу Парка 

природе. Према режимима заштите природних вредности у Парку природе ''Бељаница-

Кучај'', дефинисаним у ППППН, обухват Плана детаљне регулације се налази у режиму 

заштите III степена, за коју се прописују мере заштите у складу са Уредбом о режимима 

заштите.  

 

У ППППН су као једна од посебних намена дефинисани иприоритетни системи 

водоакумулација, и то: акумулација ''Боговина'' на Црном Тимоку, ''Бељаница'' на Ресави и 

''Забрега'' на Црници - за које су дефинисане границе зона са режимима заштите. Обухват 

Плана детаљне регулације подручја ветропарка ''Бељаница'' налази се у широј зони (III) 

санитарне заштите акумулације ''Бељаница'', у којој се успоставља режим плански 

контролисане изградње и коришћења простора, који обезбеђује заштиту квалитета вода и 

здравствену исправност воде изворишта, односно није дозвољено обављање активности 

чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било који начин угрожавају квалитет 

и режим вода.  

 

У области развоја туризма у ППППН концепција развоја заснована је на интегрисању 

туристичког развоја свих обухваћених општина, односно територија и њиховом 

повезивању са ширим окружењем. Према врстама туризма у појединачним обухваћеним 

општинама, за Жагубицу је дефинисана туристичка оријентација према планинском 

туризму у ужем и ширем регионалном погледу (излетнички, спортски, спортско-

рекреативни), манифестационом, руралном, културном, као и туризму на води. 

У оквиру зонирања подручја ППППН са аспекта услова, потенцијала и ограничења за 

развој туризма, од интереса за План детаљне регулације подручја ветропарка ''Бељаница'' 

је зона север, која обухвата јужне делове општине Жагубица и у којој је доминантни 

садржај скијалиште Бељаница на локалитету Бусовата. У ППППН се потврђује изградња 

прве фазе комплекса (капацитета око 2.000 туриста), за који је донет План детаљне 

регулације. За даље унапређење туризма ове зоне (наредне фазе), према ППППН 

неопходно је урадити детаљна истраживања и студије у складу са прописаним режимима 

заштите, потенцијалним смештајним и капацитетима инфраструктуре, као и свим социо-

економским параметрима. 

 

У области развоја енергетике и енергетске инфраструктуре, основни циљеви се огледају у 

омогућавању ''одрживог развоја подручја, усклађеног са енергетским, економским, 

еколошким, просторним и другим локалним специфичностима, као и обезбеђивању 

електроенергетске инфраструктуре за довољно, сигурно, квалитетно и економично 

снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју, уз рационалну употребу 

електричне енергије и омогућавање дисперзије привредног развоја.'' 

Потенцијале за развој представљају, између осталог, и могућности за коришћење нових и 

обновљивих извора енергије (нарочито енергије малих хидроелектрана, биомасе, енергије 

ветра и геотермалне енергије). У складу са тим, у оперативне циљеве развоја је укључено 

и: интензивирање истраживања енергетских потенцијала, нарочито обновљивих и 

локалних енергетских извора; изградња мини-хидроелектрана; одређивање могућих 

подручја за изградњу ветропаркова.  

У области одрживог развоја термоенергетске инфраструктуре и коришћења обновљивих 

извора енергије, као локалитети са погодним условима за коришћење енергије ветра су 



подручје Бељанице (зона Бусовате и плато око врха Бељанице), подручје Црног врха 

(зона Омање), као и Хомољске планине и Ртањ. 

Лоцирање будућих капацитета за коришћење енергије ветра биће засновано на 

претходним истраживањима карактеристика ветра на изабраним микролокацијама, уз 

посебну пажњу усмерену на ризике по животну средину и процену прихватљивости тих 

ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине, 

што се посебно односи на заштићена и еколошки значајна подручја (израда стратешких 

процена утицаја и студија о процени утицаја на животну средину за изабране локације). 

 

3. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења 

 

Подручје у граници Плана детаљне регулације обухвата две катастарске парцеле, и то к.п. 

бр. 6758 и 6768, обе у К.О. Суви До, укупне површине 1.021,76 ha.  

 

Локација се налази у крајњем јужном делу територије општине, на планинском подручју 

Бељанице, на надморској висини у распону од око 1.250 м.н.в. до 1.339 м.н.в., што 

представља највиши врх Бељанице. Локација обухвата сам плато врха Бељанице. 

У ширем окружењу обухвата Плана налази се локалитет Речке и локалитет Строгог 

природног резервата ''Бусовата'' (североисточно од обухвата). 

 

Локација се налази у ненасељеном подручју општине. Најближа насеља лоцирана су 

северозападно (Крупаја, Милановац, Сиге) и северно од локације (Суви До, Жагубица) и 

удаљена од око 20 km (Крупаја) до око 24 km (општински центар Жагубица). 

 

Према намени земљишта, утврђеној у Просторном плану општине, обе парцеле припадају 

категорији шумског земљишта. 

Према врсти земљишта у катастру непокретности, предметне парцеле се воде као шумско 

земљиште, док је култура забележена на к.п. бр. 6758 - шума 7. класе, а култура на к.п. бр. 

6768 - пашњак 3. класе. 

Према катастарској евиденцији, обе парцеле су у државној својини, са правом коришћења 

у корист ЈП ''Србијашуме''. 

 

Постојећу намену чини земљиште претежно под шумом у северном, нижем делу планског 

обухвата (на к.п. бр. 6758), док су у централном и јужном - уједно највишем делу, на 

платоу око врха Бељанице (к.п. бр. 6768) заступљене површине под пашњацима, без 

шумске вегетације.  

 

До локације се приступа преко система некатегорисаних шумских путева, којима је она 

повезана са насељима у окружењу, а у самом планском обухвату не постоје катастарски 

издвојени путеви, већ спорадични спонтано формирани приступи појединим микро 

локалитетима (нпр. обележје на коти 1.339 м.н.в. - врх Бељанице). Постојећи шумски 

путеви су претежно у функцији одржавања шума и шумске привреде. 

 

У ширем окружењу (до најближих насеља) не постоје изграђени инфраструктурни 

системи. 

 



4. Општи циљеви израде Плана детаљне регулације 

 

Изради Плана детаљне регулације приступа се у циљу стварања планских, техничких и 

правних претпоставки за изградњу инфраструктурног комплекса ветропарка ''Бељаница'', 

на основу иницијативе предузећа ''Енеолика енерго'' д.о.о. из Новог Сада и Одлуке о 

изради, донете од стране Скупштине општине Жагубица.  

 

Општи циљеви израде Плана огледају се у: 

- сагледавању карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са 

становишта изградње планираних садржаја,  

- анализи функционалних захтева планиране намене,  

- дефинисању концепције уређења и организације простора,  

- дефинисању услова заштите простора са становишта планиране намене,  

- дефинисању правила и услова изградње планираних садржаја, 

- дефинисању услова инфраструктурног опремања планског подручја, 

- и других питања од значаја за израду Плана и реализацију садржаја. 

 

5. Предлог планиране намене површина 

 

Планом детаљне регулације се на обухваћеном подручју предвиђа изградња инфрастру-

ктурног комплекса ветропарка ''Бељаница''.  

 

Ветропарк је планираног капацитета 40-45 MW са предвиђених 14 стубова ветрогене-

ратора, оквирне појединачне снаге 3-3,5 MW. 

 

Прелиминарно дефинисаним распоредом предвиђено је да стубови ветрогенератора буду 

доминантно линијски постављени у правцу исток-запад, односно дуж гребена платоа око 

врха Бељанце, одакле се терен стрмо спушта на југ према територији општине 

Деспотовац, тј. К.О. Стрмостен. Оквирна дужина овог правца, на којој је предвиђено 

постављање већине ветротурбина, износи око 3.700 m. Остали стубови су планирани у 

''унутрашњости'' локације, на северним деловима платоа врха Бељанице, на слободним 

површинама под пашњацима, без шумских састојина. 

 

У складу са функционалним захтевима, у обухвату Плана се предвиђа и изградња трафо-

станице у којој електрична енергија произведена у ветрогенераторима треба да се 

трансформише са производног напона (33/35 kV) на одговарајући високи напон којим ће 

се пласирати у преносни систем. Висина напона на коме се произведена електрична 

енергија пласира у систем дефинисаће се посебним условима управљача система (ЕМС – 

''Електромрежа Србије'') у даљој фази израде Плана, а према карактеристикама електро-

енергетског система у окружењу очекује се да напон буде 110 kV. Локација трафостанице, 

условљена коначним распоредом стубова ветрогенератора, али и местом прикључења на 

систем, биће дефинисана у даљој фази израде Плана. 

 

Поред наведеног, у обухвату Плана се предвиђа и изградња мреже приступних путева до 

појединачних локација ветрогенератора, који ће служити изградњи и одржавању објеката, 



али и за полагање подземне мреже сабирних каблова напона 33/35 kV од ветрогенератора 

до трафостанице. 

 

За прикључење комплекса ветропарка ''Бељаница'' на преносни систем, односно за 

пласирање произведене електричне енергије, потребна је изградња далековода високог 

напона (који одговара напону трафостанице, а дефинише га управљач система), од 

трафостанице у комплексу ветропарка до места прикључења које ће се дефинисати 

посебним условима управљача система. Овај далековод није обухваћен предметним 

Планом и биће предмет посебног планског документа. 

 

6. Очекивани ефекти планирања и унапређења начина коришћења простора 

 

Ефекти реализације Плана детаљне регулације огледају се првенствено у повећању 

укупног енергетског биланса, као и енергетског биланса општине, али и у спровођењу 

стратешких циљева повећања производње електричне енергије из обновљивих извора 

енергије и смањењу употребе фосилних горива, дефинисаних Стратегијом развоја 

енергетике Републике Србије.  

 

Израда Плана детаљне регулације доприноси и конкретној валоризацији и искоришћењу 

потенцијала предметног подручја за коришћење енергије ветра, који су препознати у 

стратешким планским документима вишег реда. Реализација инфраструктрног комплекса 

у складу са Планом детаљне регулације представља непосредну имплементацију планских 

решења из стратешких планских докумената.  

 

Израдом Плана и реализацијом инфраструктурног комплекса унапређује се постојећи 

начин коришћења земљишта у обухвату Плана, у смислу увођења садржаја који 

минимално нарушавају постојеће коришћење (захваљујући екстремно малој, ''тачкастој'' 

изграђености простора, која у великој мери омогућава затечени режим коришћења), али и 

у смислу екстерних, пре свега енергетских и економских ефеката за локалну заједницу.  

 

Коначно, израдом Плана детаљне регулације и дефинисањем пропозиција и мера изградње 

и заштите простора успоставља се кохерентан плански оквир за спровођење системске 

заштите и очувања природе и природних вредности у обухвату Плана и заштите животне 

средине.  

 

 

 

 

 

 


