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УВОД
Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене Предела
изузетних одлика „Власина” (у даљем тексту: Просторни план), на основу Одлуке о
изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика
„Власина” („Службени гласник Републике Србије”, бр. 50/18) (у даљем тексту: Одлука)
и Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне
намене Предела изузетних одлика „Власина” на животну средину ("Службени гласник
РС", брoj 23/18).
Предметни Просторни план представља другу генерацију планских
докумената за подручје Власине, имајући у виду да је Влада Републике Србије,
претходни плански документ донела 2004. године: Уредба о утврђивању Просторног
плана подручја посебне намене Власина („Службени гласник РС", број 133/04).
Планирање, коришћење, уређење и заштита Предела изузетних одлика
„Власина” (у даљем тексту: ПИО „Власина”) засниваће се на принципима уређења и
коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), начелима заштите и одрживог коришћења природних
ресурса, вредности и добара утврђених чланом 5. Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16), начелима о
управљању водама, у складу са чланом 25. Закона о водама („Службени гласник РС",
бр. 30/10, 93/12 i 101/16), Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), Закону о заштити животне средине
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука
УС и 14/16), Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Правилнику о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.
64/15), Националној стратегији одрживог коришћења природних ресурса и добара
("Службени гласник РС", број 33/12) и другим законским и подзаконским актима и
документима Републике Србије којима се уређује ова област.
Непосредни предмет Просторног плана (подручје посебне намене),
представљају: природне вредности, утврђене Уредбом о проглашењу Предела
изузетних одлика „Власина” („Службени гласник РС”, број 25/18) (у даљем тексту:
ПИО „Власина”); акумулација „Власина” са хидротехничким системом, туристичке
вредности Власине једне од приоритетних дестинација планинског туризма Јужне и
источне Србије; као и друге створене вредности.
Просторним планом ће се дефинисати институционални оквир и учесници
имплементације. У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи Просторни
план ће се спроводити индиректно применом и разрадом планских решења у другим
просторним плановима подручја посебне намене, као и у планским документима
јединица локалне самоуправе, урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима
за поједине целине и др. Такође, у току израде Нацрта Просторног плана размотриће се
могућности и потреба директног спровођења издавањем локацијских услова (детаљна
регулациона разрада за потребе: заштите и развоја хидротехничког система Власина,
одбране земље и др.)
Просторни план ће бити заснован на планској, студијској и другој
документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим документима у
Републици Србији.
Саставни део Просторног плана ће чинити и Извештај о Стратешкој процени
утицаја Просторног плана на животну средину.
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1. ОПИС ГРАНИЦA ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Оквирна граница Просторног плана према Одлуци обухвата делове територије
општинa Босилеград, Сурдулица и Црна Трава, и то:
1) на територији општине Босилеград обухвата катастарске општине Доња
Ржана, Горња Ржана, Плоча, Горња Лисина, Доња Лисина и Милевци;
2) на територији општине Сурдулица обухвата катастарске општине Битврђа,
Власина Рид, Власина Стојковићева, Власина Округлица, Грознатовци, Драјинци,
Клисура, Ново Село, Колуница, Божица, Топли До и Топли Дол;
3) на територији општине Црна Трава обухвата катастарске општине Бајинци
и Црна Трава.
Обрађивачи су мишљења да дефинисану оквирну границу у Одлуци, због
специфичности простора и његове заштите, хидротехничких система, мреже државних
путева, пограничног положаја и граничног прелаза „Стразимировци” треба проширити
на целе катастарске општине: Стразимировци, општина Сурдулица и Преслап, општина
Црна Трава.
Оквирна (проширена) граница обухвата Просторног плана дата је у графичком
прилогу: Прегледна карта 1. – Посебна намена простора.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана нацртом
Просторног плана.
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, РАЗВОЈНИХ
СТРАТЕГИЈА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Законом о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године
(„Службени гласник РС”, бр. 88/10), (у даљем тексту: ППРС) утврђене су дугорочне
основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у
циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и
културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији. У оквиру стратешких
приоритета у убласти заштите природног наслеђа утврђена је и израда просторних
планова подручја посебне намене за већа заштићена подручја, са приоритетом на
подручјима која осим еколошке имају и функцију заштите изворишта регионалног
водоснабдевања и значајних туристичких подручја, у која спада и подручје Власине.
Као стратешки развојни документ, ППРС припремљен је за временски период до 2020.
године и релевантне су следеће његове одредбе: У поглављу 2.1. Социјална
кохерентност, наводи се следеће: „Посебно су важни простори са значајним природним
ресурсима и вредностима, као што су Власина и Крајиште са слабо или погрешно
коришћеним потенцијалима за развој туризма. Интегрисана заштита и развој Власине и
Крајишта захтевају кооперацију општина Црна Трава, Власотинце, Сурдулица,
Владичин Хан и Босилеград”. У поглављу 1.1.3. Воде и водно земљиште, наводи се
следеће: „Постоје простране врло дефицитарне зоне у којима је специфична
расположивост домаћих вода мања од 500 m³ по становнику годишње (Шумадија, Доња
Колубара, АП Војводина, АП Косово и Метохија). Та се подручја морају снабдевати
довођењем воде са стране, или из транзитних вода. Воде нема довољно тамо где је
најпотребнија, док су квалитетни водни ресурси распоређени по ободу Републике
(Дрина, Старовлашке планине, Шара, Проклетије, Власина) што ће захтевати дуге
транзитне системе”. У поглављу 1.1.4. Високопланинска подручја, наводи се следеће:
„Стратешки приоритети развоја и заштите високопланинских подручја до 2014. године
су: Власина - Крајиште (отварање субдестинације Власина уређењем Власинског језера
и истоименог туристичког центра; отварање субдестинације Крајиште изградњом
скијалишта и почетних садржаја центра на Бесној кобили на територији општина Врање
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и Босилеград, уз покретање развоја туризма и комунално опремање у потпланинским
селима; унапређење пољопривреде и других комплементарних активности; развој
прекограничне сарадње са Бугарском и Македонијом)”. У поглављу 1.3.2. Заштита и
одрживо коришћење природног наслеђа, наводи се следеће: „У планском периоду,
статус проглашених заштићених подручја задржавају следећа подручја: - јужној Србији
(Сићевачка клисура - део Сврљишких планина је заштићен кроз заштиту Сићевачке
клисуре, Ђавоља варош, Долина Пчиње - Козјак и Власина); Проглашена заштићена
подручја и подручја за која ће бити дефинисани статус, просторни обухват и режими
заштите, наведена су по регионима у којима се налазе у целини или већим делом своје
површине. Поред природних добара која су стекла међународни статус заштите и
уписана у Рамсарску листу (Обедска бара, Стари Бегеј - Царска бара, Лудошко језеро,
Лабудово окно, Слано Копово, Горње Подунавље, Засавица, Власина и Пештерско
поље) и Листу резервата биосфере (Голија - Студеница), предлаже се стицање
међународног статуса заштите за друга подручја. Подручја под посебном заштитом
(Special Protection Areas -SPAs) предложиће се за европску еколошку мрежу NATURA
2000 до дана приступања Републике Србије ЕУ. У циљу јачања прекограничне сарадње
Републике Србије у области заштите природе, у планском периоду посебан значај
имају: 1) заштићена подручја: Горње Подунавље, Босутске шуме, Фрушка гора,
Засавица, Делиблатска пешчара, Ђердап, Проклетије, Стара планина, Шар-планина,
Власина, Јерма и Пчиња”. У поглављу 1.3.4. Заштита и уређење предела, наводи се
следеће: „Стратешки приоритети - пројекти до 2014. године су: Приоритетна подручја,
за која је обавезна израда посебних пилот пројеката "Карактеризације предела", као
основа за заштиту, планирање и управљање њиховим развојем, су: подручја посебних
природних и/или културних вредности, и то: подручја заштићених природних
вредности: национални паркови, паркови природе, предели изузетних одлика,
резервати природе и споменици природе (Тара, Фрушка гора, Ђердап, Копаоник, Шар
планина, Стара планина, Голија, Власина, Мокра Гора, Ваљевске планине); простори у
којима је квалитет предела и физичке структуре насеља од посебног значаја за развој, и
то: туристичке дестинације: планинска подручја (Стара планина, Власина - Крајиште,
Копаоник, Голија, Златибор, Тара, Проклетије са Мокром Гором, Шар-планина), бање и
лечилишта (Врњачка Бања, Нишка Бања, Сокобања, Матарушка Бања, Буковичка Бања,
Бања Ковиљача, Врањска Бања, Бања Врујци), реке (Дунав, Сава, Тиса, Дрина), језера
(Сребрно, Палићко, Власинско), туристички центри и њихова околина (Београд, Нови
Сад, Ниш, Суботица); пограничне области (Горње Подунавље, Босутске шуме,
Делиблатска пешчара, Ђердап, Проклетије, Стара планина, Шарпланина, Власина,
Јерма и Пчиња); нови инфраструктурни и енергетски системи (нови водопривредни
систем Великог Рзава са акумулацијом Велика Орловача; могуће коришћење енергија
ветра: Јужни Банат, Стара Планина, Власина, Озрен, Ртањ, Сува планина)”. У поглављу
2.4.1. Развојне могућности руралних подручја, наводи се следеће: „Као подручја са
слабијим условима за пољопривредну производњу идентификоване су скоро све
општине. У односу на структурне карактеристике овог типа, примениће се следеће мере
и активности: изградња саобраћајне инфраструктуре; јачање градова и
урбаних/регионалних центара; формирање центара заједнице села; редистрибуција
социјалних услуга и служби; интегрално управљање ресурсима у заштићеном
природном добру и очување биодиверзитета (Стара планина, Радан планина, Сува
планина, Власина)”. У поглављу 3.1.5. Просторни развој туризма и однос према
заштити, наводи се следеће: „Издвајање примарних туристичких дестинација примарне туристичке дестинације као регионалне целине интегрисане понуде унутар
туристичких кластера могу се поделити по критеријумима учешћа целогодишње
туристичке сезоне на: дестинације са комплетном целогодишњом понудом: Стара
планина; Власина - Крајиште; Копаоник; Голија; Проклетије са Мокром Гором и Шарпланина. Селекцијом укупних приоритета за период до 2020. године, уз давање
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предности просторима са формираном понудом, утврђени су следећи приоритети
просторног развоја туризма до 2014. године: дестинација Власина - Крајиште (развој
туристичких места и скијалишта)”. У поглављу 3.2.2. Путна мрежа и објекти, наводи се
следеће: „У периоду после 2014. године, а у правцу остваривања циљева просторног
развоја Републике Србије, планска решења у области путног саобраћаја су активности
на: путном правцу Власина - Босилеград - Рибарци (веза са Бугарском) (Р-122),
(рехабилитација и појачано одржавање)”. Подручје Просторног плана припада Горњејужноморавском систему, подсистему Власинско језеро. У поглављу 3.3.1. Енергетика,
наводи се следеће: „У области хидроенергетике предвиђа се: повећавање инсталисаних
снага на више постојећих хидроелектрана (Ђердап 1 и 2, Бајина Башта, Зворник), као и
повећање производње доградњом (ХЕ Потпећ, ХЕ Власина, ХЕ Пирот, ХЕ Бајина
Башта)”. У поглављу 32. Функционалне везе са ширим окружењем, наводи се следеће:
„- везе са Бугарском - унапређивање капацитета за заједничко планирање, решавање
проблема и развој (успостављање веза и умрежавање на институционалном, пословном
и образовном нивоу, одрживи развој кроз ефикаснију употребу регионалних ресурса,
активности "људи људима" - директна сарадња); као и модернизација граничних
прелаза; подстицање економске сарадње и узајамних инвестиција; развој одрживог
туризма - заштита природе (Стара планина, Власина и Крајиште)”.
Уредбом о утврђивању Регионалног просторног плана општина Јужног
поморавља („Службени гласник РС”, број 83/10) се ствара предуслов за реализацију
регионалних и локалних развојних интереса 13 општина Јабланичког и Пчињског
округа. Основни задатак овог документа је да понуди стратегије развоја и просторнопланска решења која ће омогућити очување вредности и валоризацију погодности овог
простора за дугорочни и уравнотежен економски развој, чиме ће се обезбедити плански
основ за: рационалну организацију, изградњу, уређење и коришћење простора; заштиту
животне средине; побољшање квалитета живљења локалног становништва
унапређењем инфраструктурне и комуналне опремљености и развојем привреде. У делу
III Концепције, пропозиције и планска решења просторног развоја, значајне су следеће
одредбе: У поглављу 3. Просторнa организацијa привреде (реферална карта 2.), наводи
се следеће: „могу се дефинисати најзначајније делатности/приоритети развоја и то:
Туризам, са централним пројектом туристичкe дестинацијe/регије Крајиште и Власина
и другим потенцијалима, базиран на очуваној природној средини и повољним условима
за развој планинског, бањског, сеоског, еко туризма и осталих видова целогодишњег
туризма. Туризам ће допринети развоју комплементарних делатности (са пратећим
услугама за подмиривање потреба туриста и излетника), побољшавању стандарда и
запослености локалног становништва, истовремено доприносећи решавању појединих
развојних проблема, подизању атрактивности региона за инвестирање и побољшање
демографске структуре становништва допринеће мотивисању младих за останак и
повратак на рурална подручја; Водопривреда и енергетика, заснована на развоју
интегралних регионалних система коришћења, уређења и заштите речних вода у оквиру
Јужноморавског система и ХС Власина”. У поглављу 4.1 Концепција развоја туризма,
наводи се следеће: „Туристичка понуда Јабланичког и Пчињског округа засниваће се
на: географско-саобраћајном положају, са атрактивним природним и створеним
ресурсима (првенствено планинском туристичком дестинацијом Крајиште и Власина,
рурално-урбаној долини Јужне Мораве и посебним локалитетима са доминантним
природним и антропогеним потенцијалима)”. У поглављу 4.2. Организација и уређење
туристичких и рекреативних простора, наводи се следеће: „Туристички простор
планског подручја обухвата део туристичког кластера југоисточна Србија са
туристичком дестинацијом/регијом Крајиште и Власина, са водећим активностима
турног и алпског скијања и других зимских спортова као и летње рекреације (језерске,
еколошке, сеоске и др.; Планско опредељење је да се туристичка дестинација/регија
Крајиште и Власина организује преко три субдестинације/регије и то: северне
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(планински сектор Чемерник-Острозуб-Грамада са Власотинцем и Црном Травом и др),
средње (планински сектор Бесна Кобила-Варденик-Милевска планина са Сурдулицом,
Власинским језером, Врањем, Врањском Бањом, Бујановцем и др.) и јужне (планински
сектор Дукат-Патарица-Црноок са Босилеградом, Трговиштем и др)”. У поглављу 5.1.
Саобраћај, наводи се следеће: „реконструкција и изградња пута бр. 122 ВласинаБосилеград-гранични прелаз Рибарци/Бугарска (са разматрањем могућности
проглашења за државни I пут реда уз проверу и потврду ЈП „Путеви Србије”);
стављање у функцију гребенског-панорамског пута на правцу Власотинце-ЧемерникВласина-Бесна
Кобила-Дукат.
Предвиђа
се
повећање
опремљености
и
функционалности постојећих граничних прелаза Прешево, Прохор Пчињски,
Стрезимировци и Рибарци”. У поглављу 5.2. Водопривреда, наводи се следеће: „План
развоја водопривредне инфраструктуре засниваће се на успостављању интегралних
регионалних вишенаменских система за уређење, коришћење и заштиту вода и сливова
Јужне Мораве, Пчиње и Драговиштице. 1. Горње-јужноморавски систем, са два
подсистема:(а) Врањско-пчињски подсистем, којим се обезбеђује вода за насеља у
општинама рање, Бујановац, Прешево, Трговиште из постојећих изворишта
водоакумулације „Првонек” на Бањској реци и подземних вода, као и планиране
водоакумулације„Прохор” на Пчињи; (б) Подсистем Власинско језеро, којим се
обезбеђује вода за насеља: у општинама Сурдулица и Владичин Хан из постојећег
изворишта Власинско језера, односно компензационих базена ХС„Власина; у општини
Босилеград из постојећег изворишта водоакумулације „Лисина””. У поглављу 5.2.1.
Водоакумулације, наводи се следеће: „1. друга фаза развоја постојећих
водоакумулација која обухвата следеће радове:- „Власина” - надвишење бране за 0,8 m
(са КМУ 1.213 на 1.213,8), уз одговарајуће адаптације преливних органа (уградња
устава висине око 0,8 m на круни прелива), у циљу добијања додатне корисне
запремине и оперативности и поузданости система, побољшања радних перформанси
ХС ''Власина'' и намене водоакумулације (као изворишта највишег ранга) за снабдевање
водом насеља у оквиру подсистем Власинско језеро; - „Лисина” - повећање количине
захватања воде из слива Божичке реке за око 0,8 m3/s, чиме би укупни доток у
водоакумулацију износио око 3,2 m3/s, и реализација сабирно доводног система
Љубата, у циљу снабдевања водом насеља у општини Босилеград, уз проширење мера
заштите водоакумулације на читав слив реке Божице, како би се та акваторија стално
одржавала у стању највишег квалитета, у олиготрофном стању”. У поглављу 5.2.3.
Каналисање и пречишћавање отпадних вода, наводи се следеће: „Предвиђа се
интегрална заштита вода, која подразумева примену технолошких, водопривредних и
организационо-економских мера заштите. Технолошке мере подразумевају
пречишћавање отпадних вода у ППОВ свих насеља већих од 5.000 ЕС, као и мањих
насеља која се налазе у зони заштите изворишта (Црна Трава, Власина Рид, итд.);
Власинско језеро са два канализациона полупрстена: (а) реконструкција и доградња
северног полупрстена са ППОВ „Власина”, чија ће потенцијална локација бити
дефинисана након израде одговарајуће Студије о снабдевању и одвођењу отпадних
вода на туристичком простору/ризорту Власинског језера, и након сагласности
надлежних институција и низводних општина (Црна Трава и Власотинце); и (б)
изградња јужног полупрстена са ППОВ Врла”. У поглављу 5.2.4. Хидроенергетика,
наводи се следеће: „ХС ''Власина'', са четири хидроелектране дуж тока реке Врле,
укупне инсталисане снаге око 128 MW, представља јединствен хидраулички и
енергетски стабилан систем, предвиђен за производњу вршне електричне енергије и
високовредну регулациону и оперативну резерву ЕЕС Србије. Планиран је развој ХС
''Власина'' који обухвата: (а) мере инвестиционог и текућег одржавања постојећих
објеката (обнову захватних грађевина на доводима, ПАП Лисина, улазне грађевине у
Божички тунел, итд.) ревитализацију и модернизацију главне и помоћне опреме на
Власинским електранама; (б) проширење система продужавањем мреже канала (у циљу
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повећавања захватања воде ван непосредног слива Власинског језера, односно додатне
нето производње од око 25 GWh/год) и то: (1) сабирно-доводног крака канала, на
доводима Јерма (продужење за још око 9 km) и Стрвна (додатних око 3 km), чиме ће се
остварити додатна производња за око 10 GWh/год.; канали се воде гравитационо и
највећим делом су укопани и покривени; и (2) јужног сабирно доводног система
Љубата за око 24 km, на делу слива Големе (Дукатске) реке, Јасике, Гаштавице,
Црноштице, Заношког, Ћурчинског и Козједолског потока, којим се остварује додатних
око 35 kWh/год., уз утрошак око 19 kWh/год. на препумпавање; (в) реализацију МХЕ
Језеро, на уливу јужног доводног крака у Власинско језеро, оквирне снаге 1,0 MW,
просечне производње 4,85 GWh/год; МХЕ „Мала Врла 1” на локацији постојеће ХЕ
„Врла 1”, оквирне снаге око 200 kW”. У поглављу 6.1. Заштита животне средине,
наводи се следеће: „ 5) незагађена подручја (подручја квалитетне животне средине) су
локалитети са скоро неизмењеном или неизмењеном природном средином који се
углавном налазе на планинском подручју (ливадско-пашњачка подручја) и заштићеним
зонама природних вредности и који су погодни за живот људи, уз извесни ризик од
елементарних непогода ( у првом реду земљотреса); у ову категорију убрајају се
подручја предела изузетних одлика „Власина” и „Долина Пчиње”, споменика природе,
резервата природе „Острозуб-Зелениче”, „Кукавица” и „Јарешник” и непосредне
околине и природног простора „Јашуњски манастири”, као и виши предели Бесне
Кобиле, Варденика, Чемерника и др.”. У поглављу 6.2. Заштита природних вредности,
подручје просторног плана је дефинисано као Предео изузетних одлика „Власина” Прва категорија(од изузетног значаја).
Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Власина
(„Службени гласник РС”, број 133/04) око 391 km2 (на деловима општина Црна Трава,
Сурдулица и Босилеград) утврђен је простор изворишта површинских вода на ком су
успостављене зоне непосредне, уже и шире заштите изворишта акумулација. Утврђен је
развој туризма компатибилан основној намени у оквиру зона Власина Рид, Власина
Стојаковића и Власина Округлица. Предвиђено је да се остале функције (становање,
зоне за одмор и рекреацију, радне површине, комуникације, инфраструктура и др.)
развијају у коегзистенцији са посебном наменом преко дефинисаних услова заштите
природних ресурса, пре свега воде. Предвиђен је и развој пољопривреде као
комплементарне делатности туризму, као и развој других допунских активности на
планинском подручју (сакупљање лековитог биља, шумских плодова, развој коњарства
и др.).
Према Уредби о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина” („Службени
гласник РС”, број 25/18) подручје Власине представља уздигнути средњепланински
предео, значајних висинских распона и уједно једну од најраспрострањенијих зона
кристаластих шкриљаца у нашој земљи, па се као такво ставља под заштиту и
проглашава заштићеним подручјем под именом „Власина”, као природно добро од
изузетног значаја и сврстава се у Ι категорију заштите, као предео изузетних одлика.
Према Стратегији управљања водама на територији Републике Србије до 2034.
године („Службени гласник РС”, број 03/17) утврђују се дугорочни правци управљања
водама на територији Републике Србије (као континуитет у дугорочном планирању
функционисања сектора вода након Уредбе о утврђивању Водопривредне основе
Републике Србије („Службени гласник РС”, број 11/02). Подручје Просторног плана
делом (подсистем Власинско језеро) припада: (1) Горње-јужноморавском регионалном
систему за који је предвиђено да се ослања на изграђене акумулације „Власинско
језеро” на реци Власини, „Лисина” на Божичкој реци, „Првонек” на Бањској реци и
евенталну будућу акумулацију на реци Пчињи. Из акумулације „Власинско језеро”
данас се користи вода за снабдевање насеља у општини Владичин Хан. Због потребе
повећања сигурности система, може се очекивати даљи развој локалних изворишта за
снабдевање водом овог насеља. Такође, предвиђа се да насеља у општинама Сурдулица
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и Босилеград у планском периоду користе локална изворишта. У планском периоду не
предвиђа се коришћење акумулације „Лисина” на Божичкој реци за снабдевање водом
становништва; као и (2) Доње-јужноморавском регионалном систему, где ће се у
оквиру Власинског подсистема, у општинама: Власотинце, Бабушница и Црна Трава,
користити локална изворишта. Принцип експлоатације локалних изворишта
подразумевају њихово коришћење до рационалних, еколошки прихватљивих граница, а
потом и допремање недостајућих количина вода из регионалних система.
Националном стратегијом одрживог коришћења природних ресурса и добара
("Службени гласник РС", број 33/12), којом је у делу који се односи на заштићена
подручја, као специфичан циљ, утврђена обавеза израде просторних планова подручја
посебне намене за већа заштићена подручја, у која спада Предео изузетних одлика
„Власина”.
Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској, техничкој и другој
документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим релевантним
документима у Републици Србији: Стратегија развоја туризма Републике Србије за
период 2016 – 2025. („Службени гласник РС”, број 85/14); Национална стратегија
одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 57/08); Национални програм заштите
животне средине („Службени гласник РС”, број 12/10); Стратегија биолошке
разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године („Службени
гласник РС”, број 13/11); Стратегија развоја пољопривреде и руралнoг развоја
Републике Србије за период 2014 – 2024. године („Службени гласник РС”, брoj 98/16);
Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС”, број 59/06);
Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС”,
број 29/10); као и на стратешким документима за националну безбедност и одбрану
земље: Стратегија националне безбедности Републике Србије („Службени гласник РС”,
број 88/09) и Стратегија одбране Републике Србије („Службени гласник РС”, број
88/09) и др.
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Подручје Просторног плана налази се у источном делу слива Јужне Мораве, између
планина Чемерник (1.688 m n.v.) на западу и Варденик (1.875 m n.v.) на југу, Крајишта
на југоистоку, границе са Бугарском на истоку и планинског масива Грамада (1.592
m.n.v.) на североистоку. Власинско језеро налази се на 1.213 m n.v., између долине
Јужне Мораве и бугарске границе, на 17 км удаљености до граничног прелаза
Срезимировци. Висораван је природно врло отворена. На њеном најнижем делу, смештено
је Власинско језеро, а ободним деловима издижу се средње високе и доста шумовите
планине. На западном ободу је пејзажно мозаични и заобљени Чемерник, а на северу
површ постепено прелази у питоми планински масив Грамаде са врхом Вртоп (1.721 m
n.v.). На истом делу висоравни диже се видиковац Букова глава (1.472 m n.v.), а према југу
висораван је издужена и ограђена планинским огранцима Варденика чији су
најистакнутији гребени Плешијевац (1.664 m n.v.) и Стрешер (1.876 m n.v.), са највећим
могућностима за зимске скијашке спортове док је према југоистоку преко Божице и даље
отворена. Власинско блато је било некадашње језеро које је зарашћивањем претворено
у тресетну мочвару. Његова површина износила је око 10,5 km2. Та равна и млада
тресава снабдевала се водом околних речица и потока, као и извора на самом дну, а
отицала реком Власином. Климатски фактори условљени првенствено надморском
висином (1.219 m n.v.), геолошки, хидролошки и други услови изазивали су стварање
специфичне тресаве која је по много чему јединствена. Године 1949. завршена је брана
око 2,2 km низводно од насипа где је истицала река Власина из тресаве. Од тада је
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почело постепено попуњавање језера, а воде су подземним каналима одводњаване до
сукцесивно изграђиваног система електричних централа на реци Врли. Да би се слив
језера повећао, вештачки су доведена још три потока. Године 1950. површина језера је
износила свега 7,7 km2, 1951. 9,6 km2, 1952. 11,3 km2, 1953. 12.7 km2, a тек 1954. језеро
је добило своју планирану величину од 15,2 km2 површине, 150x106 m3 запремине, 25 m
највеће дубине и 13 m просечне дубине. Стварањем језера промениле су се физичке,
хемијске и биолошке особине воде. Образовање новог тресета заустављено је или бар
успорено и локализовано само на дубље заливе. Данашње језеро је нешто веће али и
нешто плиће од оног из 1954. године. Данас оно има површину приближно 16 km2,
запремину 165 милиона m3, дубине максимално 22 m или просечно 10,3 m. Основну
особину овог простора чини релативно сачувана природа и одређени веома квалитетни и
драгоцени ресурси као што су воде и водно земљиште, шуме и шумско земљиште и
специфични квалитет земљишта за одређене облике пољопривреде и сточарства. Природа
представља највећу вредност, ресурс и развојну шансу подручја Власина.
Биодиверзитет, аутохтони биосистеми, еколошке и предеоне целине и релативно
очуван пејсаж чине да укупан простор овог подручја буде посебно вредан. Воде,
површинске и подземне, су основни ресурс природе на овом подручју, па су основни
разлог за утврђивање посебне намене подручја Власина и у будућности ће бити једна од
посебних вредности за општине Сурдулица, Црна Трава и Босилеград, и Републику
Србију уопште. Битну одредницу положаја Власине и Власинског језера као пола
туристичке привлачности чини близина аутопута односно европског коридора 10, чиме
ово подручје може да рачуна на озбиљније активирање након реализације деонице
аутопута од Ниша према македонској граници. Долином Јужне Мораве у коридору 10
пружа се и пруга Београд-Скопље-Солун, тако да и железнички саобраћај има
потенцијално значајну улогу за развој овог подручја, као и релативна близина
међународног нишког аеродрома ''Цар Константин'' (100 km). Економско заостајање и
неповољна социјална структура чини ово подручје једним од најозбиљнијих проблема
регионалног развоја Србије на једној страни, али неискоришћених или неодговарајуће
коришћених природних предела изузетних вредности. На основу Уредбе о утврђивању
јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину
(Сл. гласник РС бр. 104/2014), општина Црна Трава спада у групу изразито недовољно
развијених јединица локалне самоуправе чији је степен развијености испод 60%
републичког просека; док општине Сурдулица и Босилеград припадају девастираним
подручјима чији је степен развијености испод 50% републичког просека. Подручје
Просторног плана спада у девастирана и привредно неразвијена подручја, будући да га
чине насеља претежно руралног типа са претежно аграрном функцијом. Главни
проблеми привредног развоја на Подручју просторног плана су: изузетно слаба
диверзификација привредних активности; изузетно слаба инфраструктурна
опремљеност; изражена депопулација; као и неповољна старосна, миграциона и
образовна структура становништва. Основне привредне делатности су пољопривреда,
туризам, угоститељство, шумарство, лов и риболов. Главна привредна делатност је
традиционална пољопривреда (у ратарству, воћарству и сточарству), чије су основне
одлике екстензивност, ниски приноси и ниска продуктивност, велика зависност од
климатских услова и производња која је најчешће намењена задовољењу личних
потреба локалног становништва. Туризам и угоститељство су недовољно развијени, а
евидентна је и слабо развијена путна и комунална инфраструктура, што свакако
представља ограничавајући фактор развоју ових привредних делатности. Становништво
је индикативан показатељ негативног развоја, па му се мора посебно поклонити пажња
као специфичном ресурсу. Досадашња анализа указује да је у целини, али посматрано и
по појединачним насељима, подручје Власина у другој половини 20. века било
захваћено неповољним демографским тенденцијама. У периоду 1948/2011. год. дошло
је до драстичног смањења броја становника на територији Просторног плана за
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приближно 88,74 %. Главни фактор смањења броја становника је емиграција
становништва и у мањој мери негативан природни прираштај. Апсолутни природни
прираштај је 1963. године био позитиван у свим насељима у оквиру граница територије
Просторног плана. Од тада је присутна опадајућа тенденција, па је 2000. године
апсолутни природни прираштај био негативан у свим насељима. Старење и смањење
броја становника, као и исељавање младог становништва су фактори који су утицали на
стално смањење фертилног контингента и опадање наталитета. Последњих година
негативан природни прираштај је и израз пораста стопе смртности услед бржег старења
становништва. Према подацима Пописа из 2011. године, на подручју Просторног плана
живи 2.475 становника што представља смањење од 35,9% у односу на 2002. годину
(3.860 становника). У истом периоду је укупан број домаћинстава смањен за 31,6%,
односно са 1616 домаћинстава у 2002., на 1105 домаћинстава у 2011. години, при чему
је смањена и просечна величина домаћинстава и то са 2,39 члана по домаћинсту у 2002.,
на 2,24 члана у 2011. години. Просечна релативна густина насељености износи око 4,22
ст/km2. Највећу густину насељености има Доња Лисина 21,76 ст/km2, док сва остала
насеља имају густину насељености испод 10 ст/km2, од чега најмању густину
насељености имају: Колуница 0,08 ст/km2, Ново Село 0,43 ст/km2 и Битврђа 0,79 ст/km2.
Мрежа насеља има периферан положај у подсистему насеља Региона. Овакав статус у
Региону потенцира и пригранични положај, слабо развијена путна мрежа и неразвијено
залеђе. Природне вредности, везане за Власинско језеро и положај на значајној
комуникацији са међународним граничним прелазом Стрезимировци услед друштвених
чинилаца нису довољно искоришћене, што је у знатној мери допринело успоравању
развоја ових насеља (односно њиховом напуштању). Подручје карактеришу мала
насеља претежно аграрног типа, са веома неповољном демографском структуром
становништва. Међу њима велики број насеља која су се од 2001. године толико
испразнила да им прети опасност да буду потпуно угашена. Простор је слабо насељен,
обим и распрострањеност грађевинских објеката несразмерно су велики уз слаб систем
искоришћености. Проблем представља велики обим бесправне градње на подручјима
највећег степена атракције, а за потребе викендовања.Опремљеност насеља водоводом,
канализацијом и струјом, односно основном инфраструктуром, указује на веома
неповољну ситуацију. Без икакве водоводне мрже су насеља Колуница, Доња Ржана и
Горња Ржана, а канализациону мрежу поседује једино Црна Трава. Само део насеља
Власина Рид поседује главни одводни колектор. Црна Трава, као општински центар, је
једино насеље које се у погледу институционалне и инфраструктурне опремљености
издваја у позитивном смислу. Рурална подручја - насеља су са неповољном
демографском структуром, мање од 200 становника, лошом саобраћајном повезаношћу,
удаљена од локалних центара, са слабим природним ресурсима за развој пољоприведе и
туризма. Поред ових насеља, налазе се и многобројне махале, минималне економске,
социјалне и културне вредности, екстремно нерационалне у погледу опремања
инфраструктуром и минималних развојних могућности услед неповољних
демографских фактора, често без становника или веома старе популације.
Један од разлога привредне неразвијености је лош приступ подручју, јер је путна
мрежа више прилагођена терену него потребама становника, и са лошим техноекономским карактеристикама. То је умањило ефекте саобраћаја како кроз недовољну
привученост транзита према Бугарској, тако и у правцу север-југ путевима регионалног
ранга. Недостају квалитетни локални, туристички и шумски путеви, што је
преусмерило кретање на друга подручја. Такође је евидентан и недостатак
континуалног саобраћајног тока око језера, па је источна обала и насеље Власина
Стојковићева неповезана примарном везом са северном страном језера. Што се тиче
јавних служби и услужних делатности, карактерише их недовољан квалитет услуга и
лоша кадровска опремљеност. Део постојећих објеката потребно је заменити или
реконструисати. Недостаје пратећи простор уз објекте образовања, а неопходно је и
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организовање превоза деце међунасељским или школским аутобусом за дистанце преко
2.500 м. Неразвијеност подручја утицала је на скроман размештај објеката културе, а
недостају и објекти физичке културе, установе за дечју заштиту и др. Од управних
институција постоји Скупштина општине Црна Трава и месне канцеларије у шест
насеља (Власина Рид, Власина Округлица, Клисура, Горња Лисина, Врла и Божица). На
планском подручју постоји разноврсно градитељско наслеђе, од праисторијских,
античких и средњевековних локалитета, до објеката народног градитељства и грађевина
новијег датума које није у довољној мери истражено. Такође, постоји и више
амбијенталних целина које је потребно штитити. На подручју Просторног плана
преовлађује квалитетна животна средина. У зависности од конкретног случаја,
категоризација квалитета животне средине обухвата подручја угрожене животне
средине у грађевинским рејонима и око коридора државних путева, подручја
квалитетне животне средине, која обухватају шумска, водна и пољопривредна
земљишта као и подручја веома квалитетне животне средине у деловима са I и II
степеном заштите.
Од значаја за концепцију планских решења у обухвату Просторног плана
издвајају се следеће посебне намене:
ПИО „Власина”, са површином од 13.329,84 ha од чега је у приватном
власништву 49,12%, државном 50,83% и у другим облицима власништва 0,05%
површине. ПИO „Власина” налази се највећим делом на територији општине
Сурдулица (КО Битврђа, КО Божица, КО Власина Округлица, КО Власина Рид, КО
Власина Стојковићева, КО Грознатовци, КО Драјинци и КО Клисура) где заузима
површину од 12.848,71 ha или 96,39% заштићеног подручја, а незнатним на територији
општине Црна Трава (КО Црна Трава), односно 481,13 ha или 3,61% заштићеног
подручја. У оквиру ПИО „Власина” I степеном обухваћено 0,07%, II степеном 32,90% и
III степеном 67,03% укупне површине. ПИО „Власина” је стављен под заштиту да би
се: очувао уздигнути средњепланински предео значајних висинских распона са
израженом пластиком висоравни и уједно једна од најраспрострањенијих зона
кристаластих шкриљаца у нашој земљи; очувале заједнице субалпске жбунасте
вегетације у којој доминирају боровница и брукенталија, а на сличним површинама око
језера и брезове шуме и вегетација врбака; очувала влажна станишта око већих потока
и река где је развијена потенцијална вегетација долинских и мочварних ливада; очувале
лишћарско-четинарске шуме, где доминирају борове и смрчеве шуме; очувала фауна
инсеката и то 11 врста вилинских коњица, 22 врсте стрижибуба, 32 врстe скарабеида и
42 врсте правокрилаца; очувала орнитофауна, као један од темељних феномена, чије
богатство је изражено са 125 регистрованих врста; очувале специфичне и атрактивне
пејзажне карактеристике; очувао природно-историјски феномен типа тресетних острва
са уско специјализованим биоценозама; очувао висок диверзитет флоре, вегетације и
стварање специфичног и разноврсног живог света и екосистема. Флора тресетишта
Власине одликује се присуством карактеристичних тресавских биљака као што су
мочварна петопрсница, маљава бреза, росуља, муљна оштрица, горка детелина и
других. Станишта овог типа код нас су ретка, са специфичним живим светом и многе
биљне врсте које се на њима налазе живе у изолованим популацијама на крајњим
границама свог распрострањења. На ободу тресетишта налазимо и оманолику
паламиду, високу биљку са крупним пурпурним цвастима, чији једини познати
локалитет у Србији је управо на Власини. Од значајних врста које живе на Власини у
праве флористичке реткости спадају побарица, барски раставић, бугарска линцура,
јанкин љиљан, адамовићев лопен, панчићев лук и панчићев једић. Са аспекта
биодиверзитета нарочито је важно присуство стеноендемичних врста као што је српски
каћунак, очувани бореални реликт који представља остатак флоре тамних четинарских
шума и тресетишта из периода глацијација и интерглацијалних фаза на Балканском
полуострву. По међународно усвојеним принципима заштићено је преко 60 врста, а по
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стандардима домаћег законодавства трајно је заштићено 50 врста. Власина је уписана
као Рамсарско подручје у регистар међународно влажних подручја, а у складу са
Конвенцијом о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као станишта
птица мочварица („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 9/77). Подручје
Власине је међународно значајно подручје за птице Important Bird Areas – IBAs
(RS037IBA), а услед високог степена присуства угрожених биљних врста уврштено је у
међународно значајна ботаничка подручја Important Plant Areas – IPAs. Део природног
добра налази се и у оквиру одабраног подручја за дневне лептире Prime Butterfly Areas –
PBAs. Због присуства одређених угрожених биљних и животињских врста и природних
станишта који се налазе на Резолуцији 4. и 6. Конвенције о очувању европске дивље
флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник РС – Међународни
уговори”, број 102/07) Власина представља EMERALD подручје (РС0000006) у оквиру
међународне EMERALD еколошке мреже. Према Уредби о еколошкој мрежи
(„Службени гласник РС”, број 102/10), Власина припада делу eколошки значајног
подручја број 88 – „Власина”.
Водопривреда - Значајане водне објекте на подучју Просторног плана у оквиру
интегралног водопривредног система коришћења, уређења и заштите вода Републике
Србије, представљају следеће акумулације са бранама од каменог набачаја са глиненим
језгром:
• „Власина”, као посебно значајан објекат и највише лоцирано вештачко језеро у
Србији (на око 1.200 mнв), које обезбеђује вишегодишње регулисање протока
(коефицијент регулисања β ~ 1,74); представља најдрагоценији водни потенцијал у
југоисточном делу Србије, чија је намена тренутно превасходна хидроенергетска,
али ће се у будућности све више користити као вишенаменски систем (јер
представља и извориште највишег ранга на кога се наслања Подсистем Власинско
језеро, у оквиру Горње-јужноморавског регионалног система за снабдевање водом
насеља); поред прелива хидрауличку поузданост бране обезбеђује и темељни испуст
максималног капацитета 25 m3/s; доток са сопственог слива је 0,93 m3/s, а у
акумулацију су уведене и воде са суседних сливова и то: гравитационо, каналима
Стрвна 0,45 m3/s, Чемерник 0,36 m3/s и Јерма око 0,1 m3/s (укупно око 1,84 m3/s,
односно 58×106 m3); и препумпавањем (око 2,3 m3/s, односно 72×106 m3), из
водоакумулације Лисина (на Божичкој реци, у суседном сливу реке Драговиштице
чија је кота је око 250 m нижа од Власинског језера) до коте 1.256 mнв одакле се
каналом Божица уводи у Власинско језеро;
• „Лисина”, као важан објекат Власинског система којим се обезбеђује препумпавање
воде (2,43 m3/s) у Власинско језеро; шахтни прелив капацитета 420 m3/s и темељни
испуст максималног капацитета 50 m3/s, који обезбеђују хидрауличку поузданост
бране.
Енергетика - Коришћење вода за производњу струје се ослања на
хидроенергетски систем (ХС) ''Власина'' са истоименом водоакумулацијом и четири
хидроелектране са компензационим базенима дуж тока реке Врле (ХЕ Врла 1, ХЕ Врла
2, ХЕ Врла 3 и ХЕ Врла 4) укупне инсталисане снаге око 128 MW, које производе
искључиво вршну електричну енергију и служе као високовредна регулациона и
оперативна резерва електроенергетског система Србије. Кота минималног радног нивоа
водоакумулације Власина је 1.206,0 mнв, док је кота најнизводније постројење (ХЕ
Врла 4 у близини Сурдулице) 332 m, захваљујући чему се, дуж реке Врле према Јужној
Морави, остварује концентрација пада од око 880 m. Захваљујући повећању корисне
запремине језера (превођењу вода из суседних сливова) дуплиран је биланс вода за
енергетско коришћење (са првобитних око 58×106 m3 на око 130×106 m3), што је
омогућило да се на свим електранама дограде агрегати друге фазе (са првобитних 57
MW на 128 MW) и повећа производња високо вредне вршне енергије (са ранијих око
155 GWh/год. на око 300 GWh/год).
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Планско опредељење је да се развија подсистем Власинског језера у погледу
могућности водоснабдевања као и реализације хидротехничких објеката (сабирнодоводних кракова канала.
Туризам - Власина је пространа планинска висораван знатно виша од других познатих
планинских висоравни Србије (Златибора, Пештера, равне Таре, Дивчибара) чије су висине
од 900 до 1.100 m, па јој то доноси климатску, рекреативну и туристичку предност.
Предеони лик Власинске висоравни и њен еко-климатски комплекс представљају суштину
њених особених туристичких вредности и одлика, а сама хидроакумулација језера је
најважнији, препознатљиви мотив - туристички украс и имиџ Власинског подручја. Главни
еко-туристички потенцијали и вредни рекреативни и атрактивни мотиви овог подручја су:
природи предео разноврсних екосистема и високе естетике предеоног лика, свеж и
рекреативно стимулативан климат предела, и Власинско језеро - хидролошки и
рекреативно туристички високо атрактиван туристички мотив. Туристички амбијент
Власинског језера поседује високе рекративне, атрактивне, спортско-рекреативне, естетске
и друге туристичке вредности које проистичу из његових многобројних функција и одлика
и обезбеђују му атрибуте најкомплекснијег и најзначајнијег туристичког мотива подручја
Власине, као и најзначајнијег планинског туристичког језерског амбијента Србије. Сама
природа на Власини је таква да нуди различите могућности, атрактивне како за зимски,
тако и за летњи туризам, погодности за пасивни одмор и рекреацију у тишини и на чистом
ваздуху, али и за припреме врхунских спортиста. Планско опредељење је развој одрживог
туризма у складу са потенцијалима простора и режимима заштите природе и
акумулације (одморишни туризам, wellness, етнотуризам, скијање, културне тематске
руте, манифестације, рурални туризам, туризам специјалних интереса и др.)
Пригранично подручје - област према суседној Републици Бугарској обухвата
делове општине Сурдулица – КО: Стрезимировци, Колуница и Божица и општине
Босилеград - КО Милевци. Планско опредељење је: да се модернизује гранични прелаз
''Стрезимировци'', као би се растеретио гранични прелаз „Градина” у општини
Димитровград и остварила боља веза са урбаним центрима у Републици Бугарској
(Софија, Перник, Брезник и Трн); као и планирање и уређење простора за потребе
развоја инфраструктуре, одбране, спречавања и ублажавања последица елементарних
непогода и др.
На подручју Просторног плана доминира пољопривредно земљиште са око 56
%, затим шуме и шумско земљиште и други вегетацијом обрасли терени са око 35 %,
водно са 4 %, док насеља и други антропогени терени у функцији насеља и
инфраструктуре заузимају око 5 %.

4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Основни циљ израде Просторног плана представља дефинисање планског основа
који ће омогућити стварање просторних услова за одрживи развој подручја посебне
намене, а засниваће се на заштити и очувању, унапређењу и коришћењу природних
вредности и културних добара, развоју туризма, спорта и рекреације и функционалној
интеграцији Предела изузетних одлика у шире окружење.
Полазећи од основне посебне намене и специфичности подручја, циљеви заштите,
уређења и развоја подручја Просторног плана јесу:
- очување и унапређење укупних природних вредности и ресурса што подразумева:
трајну и интегрисану заштиту природних вредности ПИО "Власина; њихово
одрживо коришћење за научна истраживања и едукацију и презентацију јавности;
развој комплементарних активности и функција, као и развој еколошког туризма и
рекреације;
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-

-

-

-

-

-

усклађивање физичких структура и размештаја активности са режимима заштите
природних вредности (I, II и III степен), као и са режимима заштите
хидроакумулација, односно обезбеђивање услова за даље функционисање
постојећих и планираних привредних активности (посебно развоја туризма и
рекреације), развој насеља и реализаације инфраструктурних система у оквиру
''посебних намена'' подручја;
заштита, уређење и одрживо коришћење предеоних вредности и водотокова, како
у обухвату ''посенбе намене'', тако и на целом подручју Просторног плана;
интегрисање планског подручја у шире окружење повећањем саобраћајне
доступности, што подразумева стварање просторних услова за модернизацију
изградњу, реконструкцију, опремање и функционисање државних путева и
других саобраћајних система, који ће обезбедити квалитетнију доступност и
повезаност са другим деловима у Републикци Србији и Бугарској и стварању
нових и јачању постојећих функционалних веза;
стварање препознатљивог регионалног идентитета уз просторни развој туризма
базираном на презентацији и одрживом коришћењу природних и културних
вредности и развоју постојећих и нових спортско-рекреативних садржаја и
туристичке инфраструктуре, уз интегрисање у ширу туристичку регију у
Републикци Србији и Бугарској;
очување и унапређење укупних културних вредности и ресурса што подразумева:
обезбеђење трајне и интегрисане заштите објеката и заштићене околине
споменика културе, као и других културно-историјских вредности, њихово
инфраструктурно опремање и уређење уз стварање просторних услова за њихову
презентацију јавности;
постизање равнотеже између еколошких, економских и друштвених чинилаца
одрживог развоја подручја, релативизацијом конфликата у заштити простора и
одрживом развоју локалних заједница, уз обезбеђивање вишег квалитета живљења
ради задржавања локалног становништва и подстицања насељавања подручја и то
превасходно развојем туризма и развојем мултифункционалне пољопривреде
засноване на традиционалној производњи високовредних локалних производа и
пружању агроеколошких услуга, у складу са специфичним захтевима заштите и
одрживог коришћења природних и културних вредности, биолошке и предеоне
разноврсности;
стварање услова за реализацију компензација локалном становништву с обзиром
на ограничења која произилазе из режима заштите, кроз развој инфраструктуре и
објеката и активности и функција од јавног значаја;
успостављање ефикасног система управљања заштитом и развојем подручја;
успостављање принципа супсидијарности, јавно-приватног партнерства и веће
транспарентности у доношењу одлука; и
заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби.
5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Просторни план представља плански основ којим се обезбеђују просторни услови
за остварење и реализацију посебне намене подручја, што подразумева очување,
унапређење, презентацију и одрживо коришћење природних и културно-историјских
вредности уз развој осталих постојећих и планираних функција у мери и на начин који је
компатибилан са циљевима очувања и презентације вредности заштићених подручја.
На подручју Предела изузетних одлика „Власина” биће утврђене планске
пропозиције заштите, коришћења и уређења простора у складу са режимима заштите
природе чије су границе и начин коришћења утврђени уредбом о проглашењу, и то:
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• Режим заштите I степена, укупне површине 9,63 ha, односно 0,07% подручја ПИО
„Власина”, обухвата следеће површине, односно локалитете:
1) Острво Дуги Дел, површине 7,82 ha;
2) Острво Страторија, површине 1,81 ha.
• Режим заштите II степена, укупне површине 4.385,01 ha, односно 32,90% подручја ПИО
„Власина”, обухвата следеће површине односно локалитете:
1) Вртоп – Јелачки рид, површине 1.749,73 ha;
2) Мали Чемерник, површине 90,62 ha;
3) Велики Чемерник, површине 361,33 ha;
4) Стевановски поток, површине 37,16 ha;
5) Блато – Делнице – Братанов Дел, површине 409,66 ha;
6) Полуострво Дуги Дел, површине 40,55 ha;
7) Власинско језеро, површине 2.080,44 ha;
8) Клисура Вучје реке, површине. 102,89 ha.
• Режим заштите III степена, укупне површине 8.935,20 ha, односно 67,03% подручја
Предела изузетних одлика „Власина”, обухвата преостали део заштићеног подручја који
није обухваћен режимом заштите I и II степена.
Поред тога, у зависности од могућности и нивоа техничке документације биће
утврђене и друге планске пропозиције заштите, коришћења и уређења простора у складу
са режимима заштите акумулације, потреба одбране, реализације инфраструктуре и др.
Главне активности уређења простора односиће се на очување природног стања и
унапређења туристичко-рекреативне опремљености простора, а изван граница заштићеног
подручја и на унапређење комуналне опремљености насеља и боље повезаности села на
приступну путну мрежу.
Изградња ће бити усмерена на руралне зоне у окружењу заштићених резервата и
споменика културе, уз подизање стандарда живота на селу, подстицање пољопривредне
производње (посебно сточарства, пчеларства и воћарства) и алтернативне сеоске
економије. Могућа решења треба тражити у пословном партнерству урбаног становништва
и домаћина у селима туристичко атрактивних зона, кроз заједничка улагања заснована на
уговору о временском закупу/коришћењу сеоских објеката и старању о заштити и
одрживом коришћењу на добробит свих.
Уређење простора који је у функцији управљања заштићеним подручјем и
изградња у њему, прецизираће се нацртом Просторног плана, а потенцијално односи се
на: уређење видиковаца, скијашких, планинарских, бициклистичких и тематских
(природњачка, културно-историјска, авантуристичка) стаза; риболовна стаза; јавне
чесме; заклони за чуваре заштићеног подручја и рибочуваре; уређење паркинга и
постављање других пратећих садржаја.
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Просторним планом обезбеђује се плански основ за реализацију планских решења и
пропозиција и омогућиће се дугорочна одржива и интегрална заштита природних
вредности као и водних ресурса са циљем спречавања конфликата у простору. Обезбедиће
се услови за: развој водопривреде, компатибилни развој туризма, изградњу спортско
рекреативних површина и комуналне инфраструктуре, изградњу деоница државних путева
са минимизирањем могућих последица акцидената и његовог негативног утицаја на
окружење и створити услови за даљи развој. Унапредиће се квалитет живљења локалног
становништва стимулацијом постојећих и развојем нових делатности (у првом реду
туризма и алтернативне сеоске економије) и дефинисаће се смернице за институционалноорганизациону и управно-контролну подршку заштити, уређењу и коришћењу подручја
посебне намене.
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