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ПРПСТПРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАОА 
 

 

          УВПДНЕ  НАППМЕНЕ 
 
 Изради Прпстпрнпг плана Града Враоа (у даљем тексту: Прпстпрни план) приступилп 
се на пснпву Пдлуке п изради Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града Враоа, кпју је 
дпнела Скупщтина града Враоа ("Службени гласник града Враоа", брпј 04/16) пд 04. марта 

2016. гпдине и Пдлуке п приступаоу изради Стратещке прпцене утицаја на живптну 
средину Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града Враоа ("Службени гласник града 

Враоа", брпј 03/16). За пбрађиваша Плана пдређенп је Јавнп предузеће Завпд за урбанизам 
Враое. 
 Рани јавни увид пдржан је у перипду пд 04.11.2016. гпдине дп 19.11.2016. гпдине.  
 Извещтај п пбављенпм Ранпм јавнпм увиду Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града 
Враоа усвпјила је Кпмисија за планпве 25.01.2016. гпдине.  

 Израда Прпстпрнпг плана је усклађена са пдредбама: Закпна п планираоу и 
изградои („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-пдлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-пдлука УС, 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14), 
Правилника п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистишкпг планираоа („Службени гласник РС”, брпј 64/15), Закпна п Прпстпрнпм 
плану Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, брпј 88/10), Уредбпм п 
утврђиваоу Регипналнпг прпстпрнпг плана ппщтина Јужнпг Ппмправља („Службени гласник 
Републике Србије“, брпј 83/10), Уредбпм п утврђиваоу Прпстпрнпг  плана  ппдрушја 
инфраструктурнпг  кпридпра Нищ -  граница Републике  Македпније ("Службени гласник 
Републике Србије",  брпј 77/02 и 127/14) и Уредбпм п утврђиваоу Измена и дппуна 
прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра  Нищ - граница Републике 
Македпније  („Службени гласник Републике Србије“, брпј 127/14), Уредбпм п утврђиваоу 
Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене регипналнпг центра за пбуку јединица за 
мултинаципналне пперације – База „Југˮ ("Службени гласник Републике Србије",  брпј 
102/16), Уредбпм п утврђиваоу Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене извприщта 
впдпснабдеваоа „Јелащница“  ("Службени гласник Републике Србије",  брпј 39/17) и  
Прпстпрним планпм Града Враоа ("Службени  гласник града Враоа",  брпј 13/11 и 21/11-
измена). 

Прпстпрни план је урађен у складу са принципима/нашелима планираоа, 
кприщћеоа, уређеоа и защтите прпстпра а ппсебнп у складу са нашелима пдрживпг развпја 
крпз интегрални приступ у планираоу, раципналнп и пдрживп кприщћеое непбнпвљивих 
ресурса и пптималнп кприщћеое пбнпвљивих ресурса, кап и нашелима уређеоа прпстпра у 
ванредним ситуацијама. 

Садржај Прпстпрнпг плана и планска рещеоа заснпвана су на усаглащенпсти са 
услпвима кпја су за пптребе пвпг Плана издала сва надлежна Министарства, Завпди, Јавна 
предузећа и све институције кпје индиректнп  ушествују у изради Плана, пднпснп шији су 
услпви  уграђени у сам План.  
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  Прпстпрни план представља плански пснпв за издаваое инфпрмације п лпкацији, 
лпкацијских услпва и грађевинске дпзвпле. 
 Дпнпщеоем Прпстпрнпг плана пбезбедиће се планскп кприщћеое прпстпра, 
защтита, уређеое и кприщћеое прирпдних система и ресурса, унапређеое инфраструктурне 
и кпмуналне ппремљенпсти, унапређеое квалитета живљеоа лпкалнпг станпвнищтва 
стимулацијпм ппстпјећих и развпјем нпвих делатнпсти, развпј туризма крпз задпвпљеое 
сппртскп-рекреативних пптреба и тд. 

 Прпстпрни план јединице лпкалне сампуправе у текстуалнпм делу садржи: пплазне 
пснпве за израду плана и плански деп. 
1. Пплазне пснпве за израду плана садрже: правни и плански пснпв за израду плана, 
пбухват и ппис границе ппдрушја прпстпрнпг плана, принципи прпстпрнпг развпја, визија и 
циљеви прпстпрнпг развпја, кпнцепција прпстпрнпг развпја. 

Плански деп садржи планска рещеоа прпстпрнпг развпја и прпппзиције прпстпрнпг 
развпја. 
2. Планска рещеоа прпстпрнпг развпја јединице лпкалне сампуправе садрже: ппис и 
пдређеое намена прпстпра (ппљппривреднп, щумскп, впднп, грађевинскп и другп 
земљищте, укљушујући пбухват грађевинскпг ппдрушја), защтита, уређеое, кприщћеое и 
развпј прирпдних система и ресурса (ппљппривреднп земљищте, щуме и щумскп земљищте, 
впде, геплпщки ресурси и другп), прпстпрни развпј, дистрибуција станпвнищтва и мрежа 
насеља и јавних служби (станпвнищтвп; пднпс градских и сепских насеља и функципналнп 
ппвезиваое насеља и центара, прганизација јавних служби и другп), прпстпрни развпј и 
дистрибуција привредних делатнпсти, прпстпрни развпј туризма, прганизација и уређеое 
туристишких и рекреативних прпстпра, прпстпрни развпј сапбраћаја и инфраструктурних 
система и ппвезиваое са регипналним инфраструктурним мрежама (сапбраћај, 
впдппривредна, енергетска, телекпмуникаципна и кпмунална инфраструктура), правила и 
мере защтите живптне средине, предела, прирпдних и културних дпбара (защтита живптне 
средине и защтита, уређеое и унапређеое предела, защтита, уређеое и унапређеое 
прирпдних дпбара, защтита, уређеое и унапређеое културних дпбара, прганизација 
прпстпра пд интереса за пдбрану земље и защтиту пд елементарних неппгпда и другп). 

 Прпстпрним планпм јединице лпкалне сампуправе пдрeђују се делпви теритприје 
јединице лпкалне сампуправе за кпје је предвиђена израда урбанистишкпг плана и 
урбанистишкпг прпјекта.  

 Планска рещеоа прпппзиције прпстпрнпг развпја јединице лпкалне сампуправе 
садрже: правила уређеоа, правила грађеоа, имплементација, кпја садржи нарпшитп: 
смернице за израду планске дпкументације за ппдрушје плана, припритетна планска рещеоа 
и прпјекте, мере за ппдстицаое равнпмернпг теритпријалнпг развпја и кппперације са 
суседним јединицама лпкалне сампуправе у тпку имплементације, ушеснике у 
имплементацији и мере и инструменте за имплементацију. 
 Предмет планираоа представља административнп ппдрушје Града Враоа у 
кпрелацији са регипналним, републишким и трансгранишним утицајима и функципналним 
везама. 
 Разлпг за израду Прпстпрнпг плана јесте пптреба преиспитиваоа планских рещеоа 
из Прпстпрнпг плана Града Враоа („Службени гласник града Враоа“, брпј 13/11 и 21/11-
исправка) и ствараое планскпг развпјнпг дпкумента кпји треба да усмери раципналну 
прганизацију, уређеое и защтиту ппдрушја Града Враоа ка пдрживим фпрмама реализације 
наципналних, регипналних и лпкалних развпјних интереса и пперациипнализације 
сектпрских и интегралних стратегија развпја града Враоа.  
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 Прпстпрним планпм дефинисана је кпнцепција интегралнпг, пдрживпг, 
уравнптеженпг друщтвенп-екпнпмскпг и прпстпрнпг развпја; усаглащена су планска рещеоа 
са прпменама у прганизацији и систему лпкалне сампуправе (фпрмираое градске ппщтине 
Враоска Баоа) и са кпнцепцијпм прпстпрнпг развпја Србије кап мпдернпг друщтва, 
развијене екпнпмије и вищег стандарда квалитета живпта свих станпвника; преиспитана су 
прпстпрна рещеоа у пбласти привреде, јавних служби, станпваоа, инфраструктурних 
система, грађевинскпг земљищта, размещтаја станпвнищтва; утврђени услпви и мере за 
птклаоаое ппследица бесправне градое, непдгпварајућег и ненаменскпг кприщћеоа 
земљищта, прпмене изврщене у прганизацији мреже сапбраћаја; прпмене у називима 
ппщтинских путева, преиситиваое прпстпрних услпва за изградоу малих и средоих 
предузећа у пквиру пптенцијалних прпвреднп-радних зпна; дппуна услпва за развпј туризма 
и кприщћеое и защтиту прирпдних и антрпппгених ресурса и дпбара. 
 Израда Прпстпрнпг плана  првенственп се везује за пдређена пгранишеоа у прпстпру 
кпја су се десила дпнпщеоем планпва вищег реда:  
  Измене и дппуне прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра  Нищ – 

граница Републике Македпније;   
 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене регипналнпг центра за пбуку јединица за 
мултинаципналне пперације – База „Југˮ; 
 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене извприщта впдпснабдеваоа „Јелащница“. 
 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене слива акумулације „Првпнек“. 
Упприщта равнпмернпг развпја у прпстпрнпм плану  се везују за изградоу лпкалне и 
регипналне инфраструктуре, уређеое прпстпра за развпј  сепских ппдрушја, сапбраћајна 
приступашнпст, рекпнструкција ппстпјеће пруге и заврщетак изградое капиталних 
инфраструктурних пбјеката. 
Предмет Прпстпрнпг плана је и: 
 пппис станпвнищтва из 2011. гпдине; 

• измена (прилагпђаваое) категпризације државних путева; 
• усклађиваое ппщтинских путева; 
• дефинисаое грађевинскпг ппдрушја;  
• израда уређајних пснпва за сепска насеља (Бресница, Гплемп Селп, Барелић, Ристпвац, 

Златпкпп и Гпрои Вртпгпщ); 
• дефинисаое грађевинскпг ппдрушја за пстала сепска насеља;  
 дефинисаое лпкације за радарску станицу - СМАТСА; 

• дефинисаое лпкација за пдлагаое грађевинскпг и другпг птпада, стпшне пијаце и др., и 
• дефинисаое  траса инфраструктурних система (систем за прећищћаваое птпадних впда, 

кплектпри , трафпстаница 400 kV, расплет далекпвпда...); 
• дефинисаое трасе тпплпвпда пд Враоске Баое дп Враоа; 
• усклађиваое са Генералним прпјектпм са предхпднпм студијпм пправданпсти уређеоа 

Јужне Мправе пд Грделице дп Прещева (псврт на административнп ппдрушје Града 
Враоа). 

 
Графишки приказ прпстпрнпг плана јединице лпкалне сампуправе јесу рефералне карте  

и уређaјне пснпве за селп. 

 Щест рефералних карата урађених на Тпппграфским  картама у размери 1:50000 и тп: 
- Реферална карта 1: Намена прпстпра;  
- Реферална карта 2: Мрежа насеља и инфраструктурни системи; 
- Реферална карта 2.1: Електрпенергетска, телекпмуникаципна и гаспвпдна 

инфраструктура; 
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- Реферална карта 2.2: Хидрптехнишка инфраструктура; 
- Реферална карта 3: Туризам и защтита прпстпра; 
- Реферална карта 4: Карта спрпвпђеоа. 

 Щест уређајних пснпва дпнетих за насеља: 
- Уређајна пснпва Златпкпп; 
- Уређајна пснпва Гпрои Вртпгпщ; 
- Уређајна пснпва Гплемп Селп; 
- Уређајна пснпва Бресница; 
- Уређајна пснпва Ристпвац; 
- Уређајна пснпва Барелић. 

   
 У складу са пдредбама шлана 20. Закпна п планираоу и изградои, урађен је Извещтај 
п стратещкпј прпцени утицаја Прпстпрнпг плана Града Враоа на живптну средину, кпји 
представља саставни деп Прпстпрнпг плана.  
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I     ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Правни пснпв за израду Плана је: 
• Закпн п планираоу и изградои (''Службени гласник Републике Србије'', брпј 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); 
• Правилник п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистишкпг планираоа (''Службени гласник Републике Србије'', брпј 64/15);  
• Пдлука п изради Измена и дппуна прпстпрнпг плана Града Враоа („Службени 
гласник града Враоа“, брпј 04/16). 
 
Плански пснпв за израду Плана је: 
• Закпн п Прпстпрнпм плану Републике Србије пд 2010 дп 2020. гпдине („Службени 
гласник Републике Србије“, брпј 88/10); 
• Уредба п утврђиваоу Регипналнпг прпстпрнпг плана ппщтина Јужнпг Ппмправља 
(„Службени гласник Републике Србије“, брпј 83/10); 
• Уредба п утврђиваоу Прпстпрнпг  плана  ппдрушја инфраструктурнпг  кпридпра Нищ -  
граница Републике  Македпније ("Службени гласник Републике Србије",  брпј 77/02  и 
Уредба п утврђиваоу Измена и дппуна прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг 
кпридпра  Нищ - граница Републике Македпније  („Службени гласник Републике Србије“, 
брпј 127/14); 
• Уредба п утврђиваоу Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене регипналнпг 
центра за пбуку јединица за мултинаципналне пперације – База „Југˮ ("Службени гласник 
Републике Србије",  брпј 102/16); 

 Уредба п утврђиваоу Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене извприщта 
впдпснабдеваоа „Јелащница“  ("Службени гласник Републике Србије",  брпј 39/17); 

• Прпстпрни план Града Враоа ("Службени  гласник града Враоа",  брпј 13/11 и 21/11-
измена). 
  

1.1. ПБАВЕЗЕ, УСЛПВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНПВА ВИЩЕГ РЕДА 
1.1.1.  ПРПСТПРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  ПД  2010. ДП  2020. ГПДИНЕ 
  ("Службени гласник Републике Србије", брпј 88/10) 

 За ппдрушје пвпг прпстпрнпг плана ппсебнп су релевантни следећи циљеви, мере и 
планска рещеоа ППРС: 
1. Ппглављe II1. п Плану кприщћеоа и защтите ппљппривреднпг земљищта: шуваое 
ппврщина и плпднпсти ппљппривреднпг земљищта; ппбпљщаваое бпнитетне структуре; 
преструктуираое кприщћеоа земљищних ресурса; пптпуније искприщћаваое 
кпмпаративних ппгпднпсти ппјединих ппдрушја/газдинстава; ппвећаое стпшнпг фпнда; 
ппдстицаое прпцеса укрупоаваоа; специјализација и интензификација раднп сппспбних 
ппрпдишних ппљппривредних газдинстава; ппдстицаое ситних ппљппривредних 
газдинстава; ствараое услпва за пбнпву, ппстанак и развпј ппрпдишних ппљппривредних 
газдинстава на ппдрушјима пд великпг гепстратещкпг и културнп-истпријскпг знашаја; развпј 
ппљппривреднпг задругарства и других пблика заједнишкпг прганизпваоа прпизвпдое; и др. 
2. Ппглављe II2. п Плану кприщћеоа и защтити щума, щумских земљищта и лпвних ппдрушја: 
унапређеое стаоа щума, уређеое и ппвећаое щумских кпмплекса пкп великих градских 
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центара, прпизвпдних кпмплекса и инфраструктурних кпридпра; знашајнп ппвећаое 
брпјнпсти пппулације ситне дивљаши (ппсебнп Јужнпмправске зпне); и др. 
3. Ппглављe II3. п Плану кприщћеоа и защтити впда и впдппривреднпј инфраструктури: 
кприщћеое лпкалних извприщта ппдземних и ппврщинских впда; ревитализација ппстпјећих 
хидрпмелипраципних система и изградоа, пдбрана пд ппплава у пквиру интегралних 
система; защтита и унапређеое квалитета впда; унапређиваое плпвидбе на унутращоим 
плпвним путевима; защтита пд впдне ерпзије; защтита пд ппплава; спрешаваоа механишкпг 
засипаоа впдних акумулација и механишкпг и хемијскпг загађиваоа впдптпка; регипнални 
системи кприщћеоа, уређеоа и защтите решних впда у пквиру Јужнпмправскпг система 
пбухвата шитав слив Јужне Мправе, у систему защтите впда планиранп је вище ПППВ, са 
предтретманима за индустрије, при шему је на пдређенпм брпју ппстрпјеоа предвиђенп 
прпдуженп биплпщкп прешищћаваое; и др. 
4. Ппглављe II5. п Плану кприщћеоа енергетских извпра и енергетске инфраструктуре: 
кприщћеое/примена гептермалне енергије за тпплптне и баоскп-рекреативне пптребе (при- 
мат ће имати градпви и насеља кпји су ппвпљнп лпцирани са станпвищта мпгућнпсти 
увпђеоа централизпванпг кприщћеоа гептермалне енергије); изградоа нпве ТС 400 kV 
„Враое”, увпђеое трансфпрмације 400 kV у ппстпјећу „ТС Лескпвац” 220/110 kV, изградоа 
ДВ 400 kV „Враое-Лескпвац 2” и „Враое-Скппље”; резервација кпридпра за далекпвпде и 
ппстрпјеоа пренпсне и дистрибутивне мреже 110 kV; гасификација истпшнпг и јужнпг дела 
Републике (магистрални гаспвпд Нищ – Лескпвац – Враое – Бујанпвац – Прещевп); и др. 
5. Ппглављe III5. п Развпју и размещтају индустрије: селективнп усмераваое нпвих 
прпизвпдних капацитета у индустријскп-градске центре лпкаципнп атрактивних ппјаса 
индустријскпг развпја, између псталих и у дплини Јужне Мправе (Лескпвац и Враое); 
селективнп лпцираое малих индустријских капацитета у маоим градпвима, ппщтинским и 
секундарним центрима критишнп-развпјнпг ппдрушја (недпвпљнп развијенпг, ппгранишнпг, 
емиграципнпг, депппулаципнпг); и др. 
6. Ппглављe IV. п Сапбраћају и везама: защтита и резервација прпстпра за планирани 
аутппутски кпридпр Нищ-граница Републике Македпније кап и друге кпридпре магистралних 
и регипналних путева, развпј регипналне мреже у недпвпљнп развијеним и ппгранишним 
ппдрушјима; изградоа РТЦ-а (дистрибутивни центри, камипнски терминали, кпнтејнерски 
терминали и ппгранишни терминали) између псталих у зпнама Лескпвца и Прещева; 
резервација кпридпра за пруге за велике брзине Нищ-Прещевп-државна граница са 
Републикпм Македпнијпм (Е-85) кап и прпстпра/земљищта за будући аерпдрпм у Враоу;  
кап и адекватнп рещеое железнишкпг сапбраћаја у Враоу и др. 
7. Ппглавље V1. п Развпју туризма и прганизацији туристишких прпстпра: у складу са 
пснпвним дугпрпшним циљевима, кпнцептпм и критеријумима развпја и прганизације 
туристишке ппнуде, утврђена је класификација туристишких прпстпра, између псталпг и: 
истпшне туристишке зпне са туристишкпм регијпм Крајищте и Власина (Пстрпзуб, Шемерник, 
Варденик, Дукат, Кпзјак, Герман, клисура Јерме, Власинскп језерп, Враое, Сурдулица, 
Власптинце, Црна Трава, Бпсилеград и Тргпвищте, Враоска баоа, Прпхпр Пшиоски и др.); 
транзитни туристишки правац аутп-пута Е-75 Нищ - граница Републике Македпније, плпвнп 
туристишки систем Мправа-Вардар кпји се дп привпђеоа намени кпристи кап 
ппљппривреднп земљищте; градски туристишки центар Враое; баоа: Враоска Баоа. 
8. Ппглављe V2. п Защтити живптне средине: прпстпрнп-регипнална диференцијација 
живптне средине у Јужнп-мправскпј зпни; прешищћаваое птпадних впда; гасификација и 
тпплификација и др. 
9. Ппглављe V3. п Защтити прирпдних дпбара: дефинисаое статуса, прпстпрнпг пбухвата и  
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режима защтите за прирпдне целине и пределе: Кукавица, Бесна Кпбила; регипнални 
припритети защтите прирпдних дпбара у Пшиоскпм пкругу су: защтита планинских ппдрушја 
(заједнп са защтитпм извприщта и впдптпкпва прве категприје) и защтита влажних и 
забарених ппврщина уз Мправу (са циљем да се усппстави мрежа защтићених ппврщина); у 
градским насељима, преднпст ће имати: защтита секундарнп измеоених средина и защтита 
пејзажа и амбијенталних вреднпсти. 
10. Ппглављe V4. п Защтити неппкретних културних дпбара: интегрална защтита културних 
дпбара са прпстпрпм у кпме се налазе, кап и пбавезна интеграција са защтитпм прирпде у 
прирпдним прпстприма; третираое културних дпбара и оихпве защтите кап екпнпмскпг 
пптенцијала развпја ппдрушја; защтита неппкретних културних дпбара пд непланске градое 
и рекпнструкције, кпјима се деградира пкружеое културнпг дпбра, идентитет и интегритет 
дпбра; неппхпднпст дпдатних истраживаоа ради пптпунпг евидентираоа и валпризације 
дпбара, ппсебнп културнп-истпријских целина и културних ппдрушја, кап и оихпвпг третмана 
у планским дпкументима; устанпвљеое защтитне зпне - защтићене пкплине дпбара (утврђују 
службе за защтиту сппменика културе и прирпде) и пкплнпг прпстпра (предела) пд знашаја за 
презентацију дпбра (утврђује се пдгпварајућим планским дпкументпм); са аспекта 
планираоа, ппсебан третман треба да дпбију сепска ппдрушја са вредним примерима 
аутентишне нарпдне архитектуре, специфишних типплпщких пдлика и амбијената, са 
истпријским наслеђем, културплпщким и традиципналним пдликама пд знашаја за 
разумеваое истприје и културе нарпда и нашина живпта у сепским заједницама; 

 
1.1.2.  УРЕДБА П УТВРЂИВАОУ РЕГИПНАЛНПГ ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ППЩТИНА ЈУЖНПГ 
 ППМПРАВЉА  
  ("Службени гласник Републике Србије", брпј 83/10) 

Уредбпм п утврђиваоу Регипналнпг прпстпрнпг плана ппщтина Јужнпг ппмправља 
пбухваћена су два пкруга: Јабланишки и Пшиоски и оиме се дефинище Регипнална 
екпнпмска стратегија, кап услпв за уравнптежен екпнпмски и друщтвени развпј и интегрални 
систем насеља, пстварује сектпрска кппрдинација кпја између псталпг укљушује пживљаваое 
и привлашеое станпвнищтва у данас депресивна ппдрушја, развпј инфраструктуре кап услпва 
за развијаое привреде, развпј туризма и защтиту пкплине и прирпдних, културних 
вреднпсти и ресурса.  
 Неппсредан разлпг за израду Регипналнпг прпстпрнпг плана ппщтина јужнпг 
ппмправља је заустављаое негативних демпграфских тенденција и екпнпмскпг запстајаоа, 
пднпснп ствараое предуслпва за реализацију наципналних, регипналних и лпкалних 
развпјних интереса. У тим услпвима први задатак пвпг плана је да ппнуди стратегије развпја 
и прпстпрнп-планска рещеоа кпја ће пмпгућити пшуваое вреднпсти и валпризацију 
ппгпднпсти пвпг прпстпра за дугпрпшни и уравнптежени екпнпмски развпј.  
 Ппщти циљеви развпја и уређеоа прпстпра ппдрушја Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга 
јесу: 
- пдгпвпрнп управљаое развпјем, уређеоем и защтитпм прпстпра у складу са реалним 
пптенцијалима и пгранишеоима прирпдних и ствпрених вреднпсти и дугпрпшним пптребама 
екпнпмскпг и спцијалнпг развпја; и  
- унапређеое квалитета живпта и ствараое услпва за демпграфску пбнпву, задржаваое, и 
ппдстицаое насељаваоа и ппвратка станпвнищтва, ппсебнп у екпнпмски запстале руралне 
пределе и центре са знашајним прирпдним пптенцијалима, инвестираоем у изградоу, 
пбнављаое и пдржаваое инфраструктуре, јавних служби и услуга, пшуваоем и унапређеоем 
прирпднпг и културнпг наслеђа, развпјем малих и средоих предузећа, туризма и других 
екпнпмски исплативих и статуснп привлашних активнпсти; 
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- уравнптежен развпј на интрарегипналнпм и интеррегипналнпм нивпу, ппдстицаое развпја 
и ппвећаое дпступнпсти планинских и периферних ппдрушја и иницираое трансгранишних 
прпграма за пригранишна ппдрушја. 
 Дпнпщеоем Прпстпрнпг плана пбезбедиће се плански пснпв за: раципналну 
прганизацију, изградоу, уређеое и кприщћеое прпстпра; защтиту живптне средине; 
ппбпљщаое квалитета живљеоа лпкалнпг станпвнищтва унапређеоем 
инфраструктурне и кпмуналне ппремљенпсти и развпјем привреде (у првпм реду малих и 
средоих предузећа и туризма); и смернице за институципналнп-прганизаципну, управнп- 
кпнтрплну и инфпрматишку ппдрщку примене. 

 
1.1.3. УРЕДБА П УТВРЂИВАОУ ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ППДРУШЈА ИНФРАСТРУКТУРНПГ 
 КПРИДПРА НИЩ - ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ МАКЕДПНИЈЕ И УРЕДБА П ИЗМЕНАМА И 
 ДППУНАМА ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ППДРУШЈА ИНФРАСТРУКТУРНПГ КПРИДПРА НИЩ - 
 ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ МАКЕДПНИЈЕ  
  ("Службени гласник Републике Србије", брпј 77/02 и 127/14) 

 Прпстпрним планпм ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ - граница Републике 
Македпније утврђени су следећи ппстпјећи и планирани магистрални инфраструктурни 
системи са оихпвим защтитним ппјасима: Државни пут IА реда брпј 1 (аутппут Е-75), са 
пратећим пбјектима у 8 функцији пута и кприсника сапбраћаја, и тп делпви депнице 
Владишин Хан-Бујанпвац/Левпспје (km 900+100 - km 942+195); планирана пруга за велике 
брзине Е-85 и ппстпјећа једнпкплпсешна пруга, магистрални пптишки кабл, гаспвпд, 
далекпвпди, и впдппривредни пбјекти, кап и зпна утицаја кпридпра. Резервисан је прпстпр 
пптенцијалнпг кпридпра плпвнпг пута Дунав-Егејскп мпре. Прпстпрним планпм ппдрушја 
инфраструктурнпг кпридпра Нищ – граница Републике Македпније утврђен је план веза 
инфраструктурних система са пкружеоем кап и утицај инфраструктурнпг кпридпра на 
живптну средину, прирпдна и неппкретна културна дпбра. Утврђене су пквирне ппврщине за 
планиране магистралне инфраструктурне системе у инфраструктурнпм кпридпру (и тп за: 
трајнп заузимаое земљищта за пптребе изградое-функципнисаоа, и защтитне ппјасе) 
применпм следећих критеријума: задпвпљеое прпстпрних услпва за смещтаое планиранпг 
инфраструктурнпг система; утврђиваое безбеднпг растпјаоа пд инфраструктурнпг система, 
ради защтите пд негативних утицаја на живптну средину, у првпм реду пд буке и 
аерпзагађеоа; и пбезбеђеое защтите пснпвних функција у експлпатацији инфраструктурнпг 
система пд негативних утицаја из пкружеоа, у првпм реду пд непланске изградое, 
некпнтрплисанпг пдлагаоа птпада и других активнпсти. Устанпвљени се режими кприщћеоа 
прпстпра и правила за уређиваое защтитних ппјаса инфраструктурних система (неппсреднпг 
и щирег) и прпстпра ппсебне намене. 

 
1.1.4.  УРЕДБА П УТВРЂИВАОУ ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ППСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗВПРИЩТА 
 ВПДПСНАБДЕВАОА "ЈЕЛАЩНИЦА"    
 ("Службени гласник Републике Србије", брпј 39/17) 

 У делу Прпстпрнпг плана кпји пбухвата слив акумулације „Јелащница“ и деп 
вансливних ппврщина у ппдбранскпм делу, усппстављају се, пднпснп резервищу се, зпне 
санитарне защтите извприщта у складу са предвиђеним фазним развпјем впдппривреднпг 
система, кпјим је предвиђенп фпрмираое впдпзахвата (брана са акумулацијпм) и изградоа 
цевпвпда сирпве впде дп ппстпјећег ппстрпјеоа за прераду впде „Пплпм“ (Табела I-2). 
Резервище се прпстпр за следеће зпне санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа 
„Јелащница“, кпје ће се кпнашнп фпрмирати накпн изградое бране и фпрмираоа 
акумулације: 
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 зпна неппсредне санитарне защтите пбухвата језерп из кпга се захвата впда за 
впдпснабдеваое укљушујући врх преграднпг пбјекта, затим припбалнп ппдрушје акумулације 
шија щирина изнпси 10 m у хпризпнталнпј прпјекцији пд нивпа впде при КМУ впде у језеру, 
укупне ппврщине пд пкп 18 ha, кап и надземну притпку акумулације, реку Јелащницу, дуж 
целпг тпка са ппдрушјем са пбе стране притпке шија щирина изнпси најмаое 10 m у 
хпризпнталнпј прпјекцији меренп пд нивпа впде при впдпстају притпке кпји се јавља једнпм 
у 10 гпдина. 

 ужа зпна санитарне защтите утврдиће се узвпднп пд прпфила бране у ппјасу щирине 
500 m пкп акумулације меренп у хпризпнталнпј прпјекцији пд сппљне границе зпне I, на 
ппдрушју слива акумулације, укупне ппврщине пкп 182 ha; и 

 щира зпна санитарне защтите утврдиће се на ппдрушју слива узвпднп пд бране 
„Јелащница“, у делу кпји није пбухваћен зпнaмa I и II акумулације, укупне ппврщине пд пкп 
6540 ha. 

Резервище се кпридпр цевпвпда за трансппрт сирпве впде пд впдпизвприщта на 
акумулацији „Јелащница“ дп ппстрпјеоа за прераду впде „Пплпм“.  
 
1.1.5.  УРЕДБА П УТВРЂИВАОУ ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ППСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИПНАЛНПГ 
 ЦЕНТРА ЗА ПБУКУ ЈЕДИНИЦА ЗА МУЛТИНАЦИПНАЛНЕ ППЕРАЦИЈЕ – БАЗА  "ЈУГ"   
 ("Службени гласник Републике Србије", брпј 102/16) 

 Пвим Прпстпрним планпм утврђују се границе и пбухват целина ппсебне намене за: 
ппстпјеће кпмлексе и зпне и оихпве зпне защтите, планиранп прпщиреое ппстпјећих и 
фпрмираое нпвих кпмлекса са зпнама оихпве защтите. Пвим планпм се прпписују режими и 
правила упптребе земљищта, кприщћеоа и уређеоа прпстпра и грађеоа у целинама 
ппсебне намене, кпји су пбавезујући за прпстпрне планпве јединица лпкалних сампуправа 
Враое и  Бујанпвац и за урбанистишке планпве шији се пбухват преклапа са целинама 
ппсебне намене утврђених пвим планпм. 
 Ппсебна намена ппдрушја Прпстпрнпг плана кпја је кљушна за утврђиваое планских 
рещеоа јесу ппстпјећи и планирани кпмплекси и зпне оивпве защтите у пквиру регипналнпг 
Центра за пбуку јединица за мултинаципналне пперације – База "Југ". 
 Пва ппсебна намена пбухвата следеће целине, укупне ппврщине пд пкп 83 км2: 
1) перспективни кпмплекси специјалне намене (База "Југ" – "Цепптина", "Дпои Вртпгпщ", 
"Језерска махала" и "Прница"); 
2) планиране лпкације за фпрмираое нпвих кпмлекса ("Вртпгпщ" и "Бпрпвац"); 
3) ппврщине за прпщиреое ппстпјећег кпмплекса "Гпрои Вртпгпщ" и фпрмираое нпвпг 
кпмплекса "Вртпгпщ"; 
4) ппврщине за фпрмираое нпвих кпмплекса "Бпрпвац" и "Рујан"; 
5) прпстпр за пптребе пдбране земље (маневарски прпстпр пплигпна "Рујан"); 
6) зпне защтите пкп кпмплекса (База "Југ" – "Цепптина", "Дпои Вртпгпщ", "Језерска махала", 
"Прница", "Гпрои Вртпгпщ" и "Бпрпвац"). 
  
1.1.6.  ПРПСТПРНИ  ПЛАН ППДРУШЈА ППСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ  "ПРВПНЕК"  
 Плука п изради Прпстпрнпг плана ппсебне намене слива акумулације Првпнек  
 ("Службени гласник Републике Србије", брпј 17/17) 

  Ппдрушје Прпстпрнпг плана пбухвата: слив акумулације „Првпнек”. 
 У пквиру слива, пптцелине ппсебне намене представљају следеће зпне санитарне 
защтите извприщта впдпснабдеваоа „Првпнек”: 
1. Зпна неппсредне санитарне защтите пбухвата језерп из кпга се захвата впда за 
впдпснабдеваое, укљушујући врх преграднпг пбјекта, затим припбалнп ппдрушје 
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акумулације, шија щирина изнпси 10 m у хпризпнталнпј прпјекцији пд нивпа впде при КМУ 
впде у језеру (укупне ппврщине пд пкп 95,84 ha), кап и неппсредне притпке акумулације 
(Баоску реку и реку Градащницу) дуж делпва пвих тпкпва крпз зпну II акумулације.  
2. Ужа зпна санитарне защтитеутврђује се узвпднп пд прпфила бране у ппјасу щирине 
500 m пкп акумулације меренп у хпризпнталнпј прпјекцији пд сппљне границе зпне I, на 
ппдрушју слива акумулације, укупне ппврщине пкп 515,62 ha.; и  
3. Щира зпна санитарне защтите утврђује се на ппдрушју ппврщинскпг дела слива, 
впдпделницпм, узвпднп пд бране „Првпнек”, у делу кпји није пбухваћен зпнaмa I и II 
акумулације, укупне ппврщине пд пкп 7927,28 ha. 

Ппсебна намена ппдрушја Прпстпрнпг плана кпја је кљушна за утврђиваое планских 
рещеоа јесте кприщћеое хидрппптенцијала у сливу акумулације „Првпнек”, кпја 
представља деп извприщта пд регипналнпг знашаја за снабдеваое насеља впдпм и за 
интегралнп кприщћеое, уређеоe и защтиту впда Републике Србије. 

Извприщте за снабдеваое впдпм „Првпнек“ налази у пквиру Враоскп-пшиоскпг 
ппдсистема, пднпснп Гпрое-јужнпмправскпг регипналнпг система впдпснабдеваоа, и 
акумулација „Првпнек“ представља једну пд кљушних акумулација у пквиру Јужнпмправскпг 
решнпг система. 
 
  

2. ПБУХВАТ И ППИС ГРАНИЦЕ ППДРУШЈА ПРПСТПРНПГ ПЛАНА 

 
 Планским дпкументпм је пбухваћенп административнп ппдрушје Града Враоа, шија је 
ппврщина 860 kм2, на кпме живи према пппису из 2011. гпдине 83524 станпвника. Град 
Враое има 107 катастарских ппщтина, 105 насељених места (град Враое, градска ппщтина 
Враоска Баоа и 103 сепска насеља), 52 Месне заједнице и 21 Месну канцеларију, пд тпга 17 
за насељенп местп Враое, 3 за насељенп местп Враоска Баоа и 32 за пстала сепска насеља. 
Спада у ред већих у Србији. Теритприја Града Враоа налази се пквирнп између 42 23 00  и 
42 47 43  СГЩ и 21 45 32  и 22 14 29  ИГД. 
 Границу ппдрушја Плана дефинищу границе целих катастарских ппщтина кпје улазе у 
састав административнпг ппдрушја града Враоа, а утврђене су Пдлукпм п изради Прпстпрнпг 
плана и тп су: Александрпвац, Бабина ппљана, Барбарущинце, Барелић, Бели Брег, Бпјин 
Дел, Бресница, Бујкпвац, Буљеспвце, Бущтраое, Вищевце, Власе, Враое 1, Враое 2, Враоска 
Баоа, Гпрои Вртпгпщ, Гплемп селп, Гпроа Птуља, Гпрое Жапскп, Гпрое Пунпщевце, Гпрое 
Требещиое, Гпрои Нерадпвац, Градоа, Гумерищте, Давидпвац, Дпбрејанце, Дпои Вртпгпщ, 
Дпоа Птуља, Дпое Жапскп, Дпое Пунущевце, Дпое Требещиое, Дпои Нерадпвац, 
Дренпвац, Дубница, Дуга Лука, Дулан, Дупељевп, Златпкпп, Изумнп, Катун, Клащоице, 
Клисурица, Кппаоане, Кпрбевац, Кпрбул, Кпћура, Крива Феја, Крущева Глава, Кумаревп, 
Купининце, Лалинце, Лева Река, Лепшинце, Липпвац, Лукпвп, Марганце, Мешкпвац, 
Мијакпвце, Мијпвце, Миланпвп, Миливпјце, Мпщтаница, Наставце, Несврта, Нпва 
Брезпвица, Пблишка Сена, Пстра Глава, Павлпвац, Паневље, Првпнек, Превалац, 
Препбражаое, Ранутпвац, Ратаје 1, Ратаје 2, Рибинце, Ристпвац, Рпждаце, Русце, Себевраое, 
Сикирје, Сливница, Смиљевић,  Спдерце, Средои Дел, Станце Стара, Брезпвица, Стари Глпг, 
Стрещак, Стрппскп, Струганица, Студена, Суви  Дпл, Сурдул, Теспвищте, Тибужде, Тпплац, 
Трстена, Тумба, Ћукпвац, Ћуркпвица, Урманица, Ущевце, Црни Врх, Црни Луг и Шестелин. 
 Град Враое према теритпријалнпј и административнпј прганизацији Републике 
Србије (88361 км2) улази у састав Пшиоскпг пкруга (2769 км2) заједнп са Бпсилеградпм, 
Владишиним Ханпм, Сурдулицпм, Тргпвищтем, Бујанпвцем и Прещевпм. Пкруг заузима 3,4% 
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укупне ппврщне Србије, пднпснп Град Враое заузима 31% Пшиоскпг пкруга. Враое је 
регипналнп средищте Пшиоскпг пкруга. 
 Теритприја Града граниши се са ппщтинама Кпспвска Каменица, Бујанпвац, 
Тргпвищте, Бпсилеград, Сурдулица, Владишин Хан и Лескпвац.  
 Граница Града пружа се планинским венцима пд Прлпве Шуке (1274 мнв) на 
северпзападу, па прекп Кппиљака (1126 мнв) на северу дп Кукавице (врх Лисац 1345 мнв), 
затим прекп Јужне Мправе на истпку дп Бесне Кпбиле (1922 мнв) па прекп Патарице (1806 
мнв) на југу, Кпћуре (1567 мнв) и Мптине (1307 мнв) спущта се прекп Јужне Мправе па се 
пеое дп врха Св. Илија (1207 мнв) и Китка (1287 мнв), па на северу дп Прлпве Шуке. 

 Центар Градске теритприје Враоа је град Враое. Град се налази у северпзападнпм 
делу Враоске кптлине (900 км2), на левпј пбали Јужне Мправе. Смещтен је у ппднпжју 
планина Пљашкпвице (1231 м), Крстилпвице (1154 м), Пржара (731 м) и Бпринпг Брда (690 м).       
Враое је екпнпмски, административни, здравствени, пбразпвни и културни центар Пшиоскпг 
пкруга.



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             12 

 

Пснпвни ппдаци п Граду Враоу 

Р.б. 
Катастарска 

општина 
Насељено место 

Тип насеља 

(градско и 

остало) 

Број 

становника 

попис 2011.г 

Површина 

/км2/ 

Тип насеља      

(збијено и 

разбијено) 

Надморска 

висина (мнв) 

1 Александровац Александровац остало 492 3,93 збијен 450 

2 Бабина пољана Бабина пољана остало 37 26,21 разбијен 1225 

3 Барбарушинце Барбарушинце остало 53 7,93 разбијен 850 

4 Барелић Барелић остало 145 4,92 разбијен 1050 

5 Бели Брег Бели Брег остало 86 1,77 разбијен 550 

6 Бојин Дел Бојин Дел остало 56 5,74 разбијен 800 

7 Бресница Бресница остало 381 2,33 збијен 400 

8 Бујковац Бујковац остало 784 11,46 збијен 500 

9 Буљесовце Буљесовце остало 59 2,86 разбијен 650 

10 Бунушевац    2,48   

11 Буштрање Буштрање остало 406 13,01 разбијен 550 

12 Вишевце Вишевце остало 56 6,69 разбијен 950 

13 Власе Власе остало 333 11,55 збијен 600 

14 Врање 1 Врање Град градско 55138 58,23 збијен 461 

15 Врање 2    4,57   

16 Врањска Бања Врањска Бања градско 5347 7,89 збијен 500 

17 Горњи Вртогош Вртогош остало 1175 17,63 збијен 450 

18 Големо Село Големо Село остало 786 26,17 разбијен 700 

19 Горња Отуља Горња Отуља остало 5 4,31 разбијен 550 

20 Горње Жапско Горње Жапско остало 86 3,42 разбијен 550 

21 Горње Пуношевце Горње Пуношевце остало 30 5,51 разбијен 950 

22 Горње Требешиње Горње Требешиње остало 204 3,9 разбијен 600 

23 Горњи Нерадовац Горњи Нерадовац остало 332 2,88 збијен 450 

24 Градња Градња остало 187 8,46 збијен 650 
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Р.б. 
Катастарска 

општина 
Насељено место 

Тип насеља 

(градска и 

остала) 

Број 

становника 

попис 2011.г 

Површина 

/км2/ 

Тип насеља      

(збијено и 

разбијено) 

Надморска 

висина (мнв) 

25 Гумериште Гумериште остало 5 6,54  650 

26 Давидовац Давидовац остало 486 2,81 збијен 400 

27 Добрејанце Добрејанце остало 55 6,44 разбијен 700 

28 Доњи Вртогош    3,82   

29 Доња Отуља Доња Отуља остало 86 2,34 разбијен 450 

30 Доње Жапско Доње Жапско остало 339 4,93 збијен 500 

31 Доње Пуношевце Доње Пуношевце остало 7 3,66 разбијен 1050 

32 Доње Требешиње Доње Требешиње остало 774 7,47 збијен 450 

33 Доњи Нерадовац Доњи Нерадовац остало 930 4,49 збијен 400 

34  Драгобужде остало 40  разбијен 700 

35 Дреновац Дреновац остало 117 2,57 разбијен 800 

36 Дубница Дубница остало 770 1,55 збијен 550 

37 Дуга Лука Дуга Лука остало 123 6,02 разбијен 700 

38 Дулан Дулан остало 58 2,19 збијен 500 

39 Дупељево Дупељево остало 26 3,88 разбијен 800 

40 Златокоп Златокоп остало 777 3,06 збијен 450 

41 Изумно Изумно остало 358 9,8 разбијен 700 

42 Катун Катун остало 404 6,5 збијен 450 

43 Клашњице Клашњице остало 23 5,19 разбијен 800 

44 Клисурица Клисурица остало 114 9,07 разбијен 800 

45 Копањане Копањане остало 41 4,59 разбијен 700 

46 Корбевац Корбевац остало 663 9,92 збијен 430 

47 Корбул Корбул остало 5 5,49 разбијен 1000 

48 Коћура Коћура остало 121 18,04 разбијен 1100 

49 Крива Феја Крива Феја остало 590 43,68 разбијен 1200 
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Р.б. 
Катастарска 

општина 
Насељено место 

Тип насеља 

(градско и 

остало) 

Број 

становника 

попис 2011.г 

Површина 

/км2/ 

Тип насеља      

(збијено и 

разбијено) 

Надморска 

висина (мнв) 

50 Крушева Глава Крушева Глава остало 89 7,1 разбијен 750 

51 Кумарево Кумарево остало 243 3,39 збијен 350 

52 Купининце Купининце остало 104 2,18 збијен 350 

53 Лалинце Лалинце остало 98 14,27 разбијен 675 

54 Лева река Лева река остало 48 7,15 разбијен 800 

55 Лепчинце Лепчинце остало 103 7,97 разбијен 800 

56 Липовац Липовац остало 36 4,36 разбијен 900 

57 Луково Луково остало 126 12,76 разбијен 700 

58 Марганце Марганце остало 8 2,2 разбијен 850 

59 Мечковац Мечковац остало 152 3,49 разбијен 600 

60 Мијаковце Мијаковце остало 19 4,79 разбијен 750 

61 Мијовце Мијовце остало 52 5,13 разбијен 550 

62 Миланово Миланово остало 211 5,06 разбијен 450 

63 Миливојце Миливојце остало 93 3,03 разбијен 600 

64 Моштаница Моштаница остало 413 8,24 збијен 450 

65 Наставце Наставце остало 37 3,58 разбијен 600 

66 Несврта Несврта остало 85 20,58 разбијен 1150 

67 Нова Брезовица Нова Брезовица остало 81 7,82 разбијен 1150 

68 Обличка Сена Обличка Сена остало 27 4,62 разбијен 950 

69 Остра Глава Остра Глава остало 35 4,23 разбијен 750 

70 Павловац Павловац остало 603 4,68 збијен 350 

71 Паневље Паневље остало 184 4,65 разбијен 400 

72  Пљачковица остало 0   550 

73 Првонек Првонек остало 124 19,75 разбијен 950 

74 Превалац Превалац остало 167 1,61 збијен 350 
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Р.б. 
Катастарска 

општина 
Насељено место 

Тип насеља 

(градско и 

остало) 

Број 

становника 

попис 2011.г 

Површина 

/км2/ 

Тип насеља      

(збијено и 

разбијено) 

Надморска 

висина (мнв) 

75 Преображење Преображење остало 40 6,07 разбијен 450 

76 Ранутовац Ранутовац остало 460 2,93 збијен 400 

77 Ратаје I Ратаје остало 554 5,07 збијен 350 

78 Ратаје II    1,49   

79 Рибинце Рибинце остало 472 2,13 збијен 350 

80 Ристовац Ристовац остало 347 3,58 збијен 400 

81 Рождаце Рождаце остало 33 11,07 разбијен 700 

82 Русце Русце остало 79 0,22 разбијен 675 

83 Себеврање Себеврање остало 126 8,55 разбијен 625 

84 Сикирје Сикирје остало 103 7,42 разбијен 800 

85 Сливница Сливница остало 77 17,35 разбијен 850 

86 Смиљевић Смиљевић остало 68 4,12 разбијен 750 

87 Содерце Содерце остало 510 5,73 разбијен 550 

88 Средњи Дел Средњи Дел остало 48 8,05 разбијен 900 

89 Станце Станце остало 82 5,07 разбијен 625 

90 Стара Брезовица Стара Брезовица остало 57 12,39 разбијен 975 

91 Стари Глог Стари Глог остало 18 11,31 разбијен 975 

92 Стрешак Стрешак остало 65 8,6 разбијен 875 

93 Стропско Стропско остало 143 2,25 разбијен 500 

94 Струганица Струганица остало 13 2,04 разбијен 600 

95 Студена Студена остало 71 9,96 разбијен 800 

96 Суви Дол Суви Дол остало 645 2,75 збијен 450 

97 Сурдул Сурдул остало 18 9,2 разбијен 850 

98 Тесовиште Тесовиште остало 36 3,71 разбијен 875 

99 Тибужде Тибужде остало 1295 13,94 збијен 450 
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Р.б. 
Катастарска 

општина 
Насељено место 

Тип насеља 

(градско и 

остало) 

Број 

становника 

попис 2011.г 

Површина 

/км2/ 

Тип насеља      

(збијено и 

разбијено) 

Надморска 

висина (мнв) 

100 Топлац Топлац остало 436 8,81 збијен 500 

101 Трстена Трстена остало 43 15,14 разбијен 900 

102 Тумба Тумба остало 13 20,67 разбијен 850 

103 Ћуковац Ћуковац остало 1030 8,6 збијен 400 

104 Ћурковица Ћурковица остало 10 4,8 разбијен 850 

105 Урманица Урманица остало 17 2,75 разбијен 800 

106 Ушевце Ушевце остало 119 4,67 разбијен 625 

107 Црни Врх Црни Врх остало 15 21,45 разбијен 1050 

108 Црни Луг Црни Луг остало 245 2,77 збијен 450 

109 Честелин Честелин остало 8 8,1 разбијен 975 
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3.  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КПНЦЕПЦИЈА ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА 

 

3.1.  ПРИНЦИПИ ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА 
 Пснпвни принципи защтите, уређеоа и пдрживпг развпја ппдрушја Прпстпрнпг 
плана (кпје распплаже знашајним  прирпдним  пптенцијалима и теритпријалним 
капиталпм) су:  

   ублажаваое и спрешаваое депппулације и ппбпљщаое старпсне структуре 
станпвнищтва мерама екпнпмске, спцијалне и других пплитика кпјима се утише на бржи 
екпнпмски прпсперитет и развпј села, јашаое екпнпмске ппзиције ппљппривреде и 
ппљппривредних прпизвпђаша, развпј инфраструктурнпг и ппдизаое кпмуналнпг и јавнпг 
стандарда у малим насељима; 

     пплицентришни теритпријални развпј крпз јашаое центара мреже насеља, развпј 
јавних служби и унапређеое сапбраћајне дпступнпсти; 

     защтита јавнпг интереса, јавних дпбара и дпбара у ппщтпј упптреби;  

     защтита и пдрживп кприщћеое впднпг, ппљппривреднпг и щумскпг земљищта; 

  пбезбеђеое прпстпрних услпва за изградоу, рекпнструкцију, ппремаое и 
функципнисаое аутппута Е-75 и других магистралних инфраструктурних система у 
кпридпру кап и унапређеое сапбраћајне приступашнпсти и инфраструктурне 
ппремљенпсти; 

  защтита и унапређеоа живптне средине ппсебнп квалитета извприщта впда 
акумулације „Првпнек“ и зпне защтите планиране впдпакумулације„Јелащница“ кап и 
смаоеое щтетнпг утицаја на живптну средину; 

   унапређеое, защтита и пдрживп кприщћеое прирпднпг и културнпг наслеђа (са 
пптенцијалима за развпј туризма, интегралнп са кпмплементарним активнпстима);  

     дефинисаое зпна ппсебне намене (центра за пбуку јединица за 
мултинаципналне пперације – База „Југˮ). 
 

ППРЕДЕЉЕОЕ ЗА НАШИН СПРПВПЂЕОА ПЛАНА 
 У складу са закљушцима анализе ппстпјећег стаоа, распплпживим ппдлпгама и 
предлпгпм нашина кприщћеоа пснпвних планираних намена ппврщина приказаним у 
графишкпм делу плана, фпрмиранп је нашелнп ппредељеое за даљу разраду Прпстпрнпг 
плана.  
 Кпнцепција планскпг развпја је да се: 
-  пп правилу за сва грађевинска ппдрушја на ппдрушју Града Враоа даље 
спрпвпђеое прпстпрнпг плана врщи крпз израду урбанистишкпг плана; 
-  у склппу израде Прпстпрнпг плана дефинищу уређајне пснпве за кпје је прпцена 
да у планскпм перипду неће дпћи дп пптребе прпмене регулације и знашајнијих измена у 
мпрфплпгији и прганизацији, те да се у оихпвпм пбухвату за сву изградоу спрпвпђеое 
прпстпрнпг плана врщи крпз издаваое инфпрмације п лпкацији, лпкацијских услпва и 
грађевинске дпзвпле директнп из плана, у складу са правилима грађеоа из плана; 
-  за сву псталу изградоу ван грађевинскпг ппдрушја спрпвпђеое прпстпрнпг плана 
врщи крпз издаваое инфпрмације п лпкацији, лпкацијских услпва и грађевинске дпзвпле 
директнп из плана, у складу са правилима грађеоа из плана. 

 

3.2. ЦИЉЕВИ ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА  
  Сврха израде Прпстпрнпг плана јесте дефинисаое планскпг пснпва за 
прганизацију, кприщћеое, уређеое и защтиту прпстпра Града Враоа, кпји треба да 
дпведе дп прганизпванпг активираоа прпстпрних пптенцијала и усмераваоа даљег 
прпстпрнпг развпја у пквирима пдрживпсти. 
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 Пснпвни циљеви прпстпрнпг развпја Града Враоа јесу: ствараое правнпг и 
планскпг пснпва за издаваое инфпрмације п лпкацији, лпкацијских услпва и грађевинске 
дпзвпле, унапређеое прпстпрнпг развпја, пднпснп усаглащенпст екпнпмскпг, екплпщкпг, 
физишкпг и спцијалнп-културнпг развпја, дп нивпа кпјим ће Град Враое бити кпнкурентан 
у щирим републишким и перспективнп, еврппским пквирима.  
  Ппщти циљеви прпстпрнпг развпја су: 
−  пдгпвпрнп управљаое развпјем, уређеоем и защтитпм прпстпра у складу са 
реалним пптенцијалима и пгранишеоима прирпдних и ствпрених вреднпсти и 
дугпрпшним пптребама екпнпмскпг и спцијалнпг развпја;  
−  унапређеое квалитета живпта и ствараое услпва за демпграфску пбнпву, 
задржаваое и ппдстицаое насељаваоа и ппвратка станпвнищтва, ппсебнп у екпнпмски 
запстале руралне пределе и центре са знашајним прирпдним пптенцијалима, 
инвестираоем у изградоу, пбнављаое и пдржаваое инфраструктуре, јавних служби и 
услуга; 

−  пшуваоем и унапређеоем прирпднпг и културнпг наслеђа, и оихпвп 
кприщћеое у функцији уређеоа културнпг предела и пдрживпг развпја туризма; 
−  активираое и пдрживп кприщћеое лпкалних ресурса, ппдстицајним мерама за 
развпј малих и средоих индустријских предузећа и других пблика мале привреде, кпја ће 
пмпгућити демпграфску пбнпву у руралнпм ппдрушју;  
−  јашаое функципналних веза са пкружеоем: у правцу градпва Нища, Лескпвца, 
Бујанпвца и других урбаних центара. 
 

3.3. КПНЦЕПЦИЈА ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА  
  У кпнцепцији прпстпрпг развпја најбитније је пбезбедити већу сапбраћајну, 
инфраструктурну, екпнпмску и спцијалну интеграцију у пднпсу на пкружеое. Интеграција 
планскпг ппдрушја у пквиру прпстпра Пшиоскпг пкруга ппдразумева смаоеое 
унутращоих субрегипналних разлика, пднпснп квалитативне прпмене у прпстпрнпј, 
инфраструктурнпј, екпнпмскпј и спцијалнпј структури (нарпшитп ппдрушја са израженим 
дисфункцијама спцијалнпг и екпнпмскпг развпја). Интеграцији планскпг ппдрушја са 
Републикпм Србијпм (са суседним функципналним ппдрушјима, пкрузима, ппдрушјем 
макрпрегипналнпг центр - Нищ, ппщтинама југпистпшнпг дела кпспвскпг макрпрегипна) и 
међунарпдним пкружеоем (Република Македпнија), ппсебнп ппгпдују сапбраћајнп-
гепграфски пплпжај и планирани развпј инфраструктурних и впдппривредних система, 
кап и привреднп-радних зпна. 
 Са станпвищта циљева унутращое интеграције, ппсебнп је важнп ппбпљщаое 
мреже државних и ппщтинских путева (нарпшитп ка недпвпљнп активираним делпвима 
регипна) и ппвезиваое те мреже са државним путем првпг реда - аутппут.  
 Привредни развпј ппдрушја Прпстпрнпг плана града, ппдразумева неппхпдну 
изградоу инфраструктуре и ппвећаое нивпа инвестиција (дпмаћих и страних). 
 Ппљппривреда, традиципналнпм везанпщћу станпвнищтва за пву привредну 
грану, квалитетпм земљищта и распплпживпщћу ппљппривредним фпндпм, изграђеним 
и планираним агрпиндустријским капацитетима и мелипраципним системима, 
представља један пд знашајнијих ресурса за привредни развпј Града. 
 Развпј привреднп-радних зпна, кап и даљи развпј ппстпјећих успещних фирми 
(кап важнпг упприщта дпсадащоег екпнпмскпг развпја), биће пкпсница привреднпг 
развпја града, уз специјализацију прпизвпдое и привреднп ппвезиваое са малим и 
средоим предузећима, псталим ппдрушјима и другим индустријским центрима  щирег 
пкружеоа.  
 Кпмпаративне преднпсти пвпг ппдрушја за интензивираое развпја туризма и 
кпмплементарних делатнпсти, заснивају се на пшуванпј прирпднпј средини, ппстпјећим 
прирпдним ресурсима, и развпју нпве и преппзнатљиве туристишке ппнуде. Најбитнији 
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фактпр валпризације туристишкпг пптенцијала је веза града са инфраструктурним 
кпридпрем Х, пднпснп заврщетак депнице аутппута Е-75. Упприщте развпја туризма 
засниваће се на кпмплетираоу и интеграцији ппстпјеће ппнуде, изградои и уређеоу 
нпвих садржаја и заједнишким прпмптивним активнпстима града и ппщтина кпје ппвезује 
кпридпр Х, у циљу развијаоа јединствене туристишке ппнуде регипна. 
 Терцијарни сектпр кпји је знатнп запстап, неппхпднп је не самп надпкнадити већ 
и знатнп интензивирати и диверзификпвати у складу са функцијама ппјединих центара у 
мрежи насеља и припритетима у развпју сепских ппдрушја. 
 Пплазећи пд ппстпјећих мпдела кпнцентрације станпвнищтва и диверзификације 
делатнпсти, уситоенпсти насеља и дпминације градскпг центра, развпј система насеља 
има за циљ квалитативне прпмене привредне и спцип-екпнпмске структуре насеља. 
Селективнп ппдстицаое и усклађиваое привреднпг развпја са развпјем заједнишкпг и 
индивидуалнпг стандарда (птвараоем малих и средоих прерађивашких ппгпна, 
изградопм лпкалне мреже путева, ппдизаоем квалитета јавних служби и услуга и сл.) 
имаће следећи редпслед квалитета: 
1. заједнице насеља са центрима заједнице насеља, и већим развијенијим насељима, 
тј. независним примарним сепским центрима (са ппщтим или специфишним функцијама); 
2. градски центар (са пдгпварајућим развпјем урбаних функција и према тпме, утицајем 
на пкружеое). 
 Прпграми развпја јавних служби и фпрмираоа система насеља биће усклађени 
са привредним развпјем, финансијским мпгућнпстима и пспбенпстима, кап и циљевима 
развпја ппјединих ппдрушја. Пви прпграми ппдразумевају пдгпварајућу ппдрщку у другим 
сектприма (у првпм реду сапбраћајне и кпмуналне инфраструктуре, ппсебнп у пднпсу на 
периферне, брдскп-планинске делпве Града, кпји имају инфраструктурна, ресурна и 
друга развпјна пгранишеоа). 
 Развпј руралних ппдрушја, негпваое и прпмпвисаое оихпвих вреднпсти 
(прирпдна хетерпгенпст, културнп-истпријски идентитет и др.) уз јашаое екпнпмске снаге 
сепских дпмаћинстава, представља важнп питаое будућег равнпмернпг развпја планскпг 
ппдрушја.  
Једнп пд пснпвних упприщта Прпстпрнпг плана пднпси се на щтедоу, раципналнп 
кприщћеое и защтиту прирпдних ресурса, нарпшитп дефинисаних  и стратещки знашајних 
за развпј и квалитет живљеоа.  
 Планпм ће се усппставити пснпве за ефикаснију кпнтрплу кприщћеоа и уређеоа 
грађевинскпг земљищта, утврдити нпрме и дати преппруке за изградоу и кпмуналнп 
ппремаое и уређеое сепских насеља и руралних предела. Ради благпвременпг 
резервисаоа прпстпра за раципналну изградоу и кприщћеое пбјеката/ппдрушја пд 
јавнпг интереса, планпм се утврђују режими кприщћеоа и защтите прпстпра кпридпра 
планираних инфраструктурних система, ппдрушја експлпатације минералних сирпвина, 
сливних ппдрушја и прпстпра за изградоу санитарних деппнија (трансфер станица) и сл. 
 Важнп упприщте Прпстпрнпг плана представља и унапређеое и защтита живптне 
средине, защтита и прпмпција прирпдне бащтине, и пшуваое ппдрушја са прирпдним 
вреднпстима пд знашаја за бипдиверзитет и квалитет живптне средине. У дпмену защтите 
и прпмпције културнп-истпријскпг наслеђа, залагаое је за прпмену дпсадащое праксе 
кпју је карактерисала недпвпљна валпризација, презентација и кприщћеое културних 
дпбара. У циљу интегралне защтите неппкретних културних дпбара и пшуваоа културнпг 
идентитета прпстпра града, утврдиће се мере защтите за сваку групу дпбара и дати 
смернице за планскп спрпвпђеое тих мера. 
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II     ПЛАНСКА РЕЩЕОА ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА ЈЕДИНИЦЕ 

 ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

 

1. ППИС И ПДРЕЂЕОЕ НАМЕНА ПРПСТПРА 

 

1.1.   ППДЕЛА ППДРУШЈА ПЛАНА НА ЗПНЕ   
1.1.1.      ЗПНИРАОЕ ПРЕМА ППГПДНПСТИ ТЕРЕНА ЗА НАСЕЉАВАОЕ  
 I - Први тип терена шине ппгпдни терени за прпстпрни развпј и насељаваое без 
пгранишеоа за насељаваое. Пвп су равни или благп нагнути терени (дп 10%), у ппдрушју 
алувијалних равни и решних тераса Јужне Мправе и притпка, стабилни, дпбрп нпсиви, 
пцедити и дпбрп експпнирани. Ппред алувипна и дплинска прпщиреоа брдскп-
планинских тпкпва спадају у пве терене и пни захватају и вище делпве дплинских страна 
и ппврщи у зпнама дуж притпка Јужне Мправе. Микрпклиматски услпви на пвпм 
ппдрушју су ппвпљнији, с пбзирпм на надмпрску висину, мпрфплпщке карактеристике и 
сл. Збпг ппвпљних инжеоерских, гепмеханишких каракеристика терена, трпщкпви 
фундираоа, земљани и грађевински радпви су релативнп мали. Пви терени су углавнпм 
земљищта I - IV катастарске класе. 
 II - Други тип терена шине услпвнп ппгпдни прпстпри за насељаваое са маоим 
или већим пгранишеоима за насељаваое. Пвпм типу терена припадају равни или благп 
нагнути терени (дп 15%) или вище нагнути (дп 30%), у висинскпј зпни прекп 500 м, 
углавнпм стабилни или са ппјавама клижеоа, дпбрп нпсиви. Кап већа пгранишеоа 
лпкалнп се јављају нагиби терена пд 20-30%, ппјаве клижеоа и нестабилнпсти, или 
плављеое уз решне тпкпве. Пва прирпдна пгранишеоа захтевају маое или веће 
материјалне трпщкпви при савладаваоу (защтита пд плављеоа, заравоиваое, 
стабилизација клизних терена, низ технишких мера при земљаним радпвима, трасираоу 
инфраструктуре и сапбраћајница). Пви терени захватају дплинске стране притпка Јужне 
Мправе. Пвим теренима припадају и ппвременп плављени терени у нижим зпнама 
решних дплина Јужне Мправе и притпка. Кпристе се углавнпм кап впћоашке, 
винпградрске, ливадске ппврщине, делпм су ппщумљени.  
 III - Трећи тип има најмаое ппвпљне услпве у ппређеоу са псталим типпвима за 
билп кпју намену кприщћеоа. Пве терене карактерищу вепма стрми нагиби (> 30%), 
нестабилнпст у прирпдним услпвима и при изградои, клижеоа, ерпдпвани терени. Пвим 
теренима припадају прпстпри изнад 1000 мнв (падине изграђене пд стена мипцена и 
флища). На пвим теренима се развија щумарствп, стпшарствап с пбзирпм да их углавнпм 
шине щумске и ливадскп - пащоашке ппврщине. Збпг велике ппщумљенпсти и 
пгранишеоа, неппгпдни су за насељаваое.  
 Апсплутнп неппвпљних терена за насељаваое – изградоу са аспекта прирпдних 
услпва скпрп да и нема: тп су впдене ппврщине, а кап пгранишавајуће на щирим 
прпстприма се мпже навести прпстираое ппљппривредних и щумских ппврщина, 
ппврщина ппд лпвищтима и зпне извприщта впдпснабдеваоа. При изради планске и 
технишке дпкументације без пбзира на тип терена пбавезнп је истраживаое са аспекта 
геплпгије, крпз израду елабпрата геплпщких и гептехнишких истраживаоа. 
Према специфишнпм нашину кприщћеоа, пдређене су  су шетири пснпвне намене:  

 грађевинскп земљищте  

 ппљппривреднп земљищте 

 щумскп земљищте 

 впднп  земљищте 
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1.2. ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИЩТЕ 
 
 Грађевинскп земљищте Града Враоа је ппдељенп на три типа, у зависнпсти пд 
оегпве ппгпднпсти за изградоу и насељаваое. 

I - На првпм типу терена кпга шине ппгпдни терени за прпстпрни развпј и 
насељаваое без пгранишеоа за насељаваое, мпгућа је изградоа свих типпва пбјеката за 
станпваое, изградоа јавних садржаја и привредних капацитета, али првенственп у зпнама 
уз сапбраћајнице, какп би дпщлп дп минималне деградације плпднпг тла, пднпснп защтите 
земљищта и ппдземних впда у алувипну реке Јужне Мправе и других река у дпоим 
делпвима тпкпва. Пви терени мпгу да се кпристе за ппљппривредну прпизвпдоу (гајеое 
жита, ппврћа, впћа), јер су тп углавнпм земљищта I - IV катастарске класе. 
Катастарске ппштине кпје спадају у ппвпљне терене за изградоу са аспекта прирпдних 
услпва су:  Враое 1, Катун, Стрппскп, Бунущевац, Дпои Вртпгпщ, Дпои Нерадпвац, Гпрои 
Нерадпвац, Давидпвац, Павлпвац, Ристпвац, Александрпвац, Купининце, Ратаје 1, Дпое 
Жапскп, Миланпвп, Бущтраое, Дпоа Птуља, Дпое Требещиое, Златпкпп, Рибинце, 
Ћукпвац, Мешкпвац, Ранутпвац, Суви Дпл, Мпщтаница, Бресница, Кумаревп, Паневље, 
Превалац, Струганица, Теспвищте, Смиљевић, Урманица, Ущевце, Стрещак и Градоа. 

II - На другпм типу терена кпга шине услпвнп ппгпдни терени за насељаваое са 
маоим или већим пгранишеоима за насељаваое, псим впћарства и впнпградарства, 
мпгуће је кприщћеое терена и за екстензивнп гајеое жита, стпшарствп, щумарствп итд. На 
пвим теренима је мпгуће индивидуалнп станпваое, изградоа маоих привредних 
капацитета итд. 
Катастарске ппштине са маоим или већим пграничеоима за изградоу са аспекта 
прирпдних услпва су: Гпрое Жапскп, Гпроа Птуља, Препбражаое, Гпрое Требещиое, 
Кппаоане, Сурдул, Вищевце, Барелић, Дпое Пунпщевце, Стара Брезпвица, Средои Дел, 
Првпнек, Дуга Лука, Изумнп, Сливница, Клисурица, Себевраое, Кпрбевац, Бујкпвац, 
Барбарущинце, Лукпвп, Лева Река, Враоска Баоа, Тибужде, Кпћура, Тпплац, Дулан, 
Липпвац, Наставце, Бели Брег, Миливпјце, Дубница, Гпрои Вртпгпщ, Спдерце, Враое 2, 
Бпјин Дел, Гумерищте, Пблишка Сена, Дренпвац, Сикирје, Дпбрејанце, Станце Рпждаце, 
Трстена, Гплемп Селп, Крущева Глава, Мијакпвце, Пстра Глава, Лалинце, Студена, Власе и 
Мијпвце. 

III - На трећем типу терена кпга шине неппвпљни терени, има најмаое ппвпљних 
услпва у ппређеоу са псталим типпвима за билп кпју намену и кприщћеое, планиране су 
щумске и пащоашке ппврщине, узгпј щума, стпшарствп, кап и за развпј планинскпг туризма 
(највище лпвнпг и излетнишкпг).  
Катастарске ппштине кпје спадају у неппвпљне терене за изградоу са аспекта 
прирпдних услпва су: Шестелин, Русце, Лепшинце, Српскп Марганце, Гпрое Пунпщевце, 
Ћуркпвица, Нпва Брезпвица, Стари Глпг, Бабина Ппљана, Црни Врх, Кпрбул, Крива Феја, 
Несврта, Тумба и Дупељевп.  
 
1.2.1. СТАМБЕНА ИЗГРАДОА И НАСЕЉА 
- Град 

 Град Враое кап урбани центар је теритпријалнп ппдељен на десет зпна, кпје 
пбухватају карактеристишне и преппзнатљиве делпве насеља, у пквиру кпјих су 
Генералним урбанистишким планпм предвиђене и међуспбнп усклађене разлишите 
типишне целине, фпрмиране на пснпву типа, нашина изградое пбјеката и пснпвне намене 
прпстпра: 

1   – руралнп станпваое 
2   – станпваое малих густина 
3   – станпваое средоих густина 
4   – станпваое великих густина 
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5   – станпваое са малпм привредпм 
6   – станпваое - ппсебни типпви 
7   – кпмплекснп урбанп ткивп 
8   – индустрија и прпизвпдне зпне  
9   – ппслпвнп  - прпизвпдне зпне 
10 – ппслпвнп - услужне зпне 

 
- Сепска насеља 

 Какп се већина типишних сепских насеља налази у брдскп-планинскпм пределу 
Града, велишина и пблик парцела се у ппјединим насељима разликују. Прганизација 
пкућнице и прпстпрна дисппзиција садржаја кпје пна пбухвата, слишна је у већини пвих 
села с пбзирпм на тп да се станпвнищтвп углавнпм бави ппљппривредпм или 
стпшарствпм. Пкућница пбухвата кућу са двприщтем и екпнпмскп двприщте. Пбјекти су 
приземни, а пни грађени у нпвије време имају ппред приземља и спрат и ппткрпвље. 
 Услед сталне депппулације пвих насеља изградоа је у стагнацији већ дужи 
временски перипд. У неким насељима ппстпји известан брпј пбјеката кпји се не кпристе 
за сталнп станпваое, већ их оихпви власници кпристе ппвременп, викендпм и у летоим 
месецима за станпваое.  
 Пстала типишна сепска насеља налазе се ппред решних тпкпва Јужне Мправе и 
Ветернице. Разликују се пд брдскп-планинских насеља пп збијенпсти и велишини кућнпг 
плаца и пкућнице. Ппследои низ гпдина у пвим насељима се граде пбјекти П+1 дп П+2 са 
ппткрпвљем и дпбрпг су бпнитета. 
 
- Прпстпрни развпј и дистрибуција привредних делатнпсти 

 На ппдрушју Града Враоа налази се три привреднп радне зпне кпје су делимишнп 
изграђене, и планира се оихпвп прпщиреое. Пснпвна пријентација је примена нпвих 
технплпгија,  уз истпвремен развпј сектпра малих и средоих предузећа-МСП.  
 
- Туристички центри и кпмплекси 

  Град Враое ппседује разнпврсне мптиве ппгпдне за туризам и рекреацију и 
велики пптенцијал за развпј туризма  али је и ппред тпга туризам врлп слабп развијен. 
Требалп би урадити мнпгп тпга на афирмацији туризма какп би предузетници и Град 
ппшели да инвестирају у изградоу савремених туристишких пбјеката. Глпбални тренд 
ппвећеоа тражое специфишних туристишких категприја кап щтп је активни пдмпр 
(планинареое, бициклизам, лпвни туризам), сепски туризам, кпридпр Х, такпђе су неке 
пд мпгућнпсти на кпје Град Враое мпже да реагује. Сигурнп је да Враое треба да 
искпристи свпју близину кпридпру Х такп щтп ће ппдстакнути ппстпјеће и нпве 
предузетнике да улажу средства какп би пбезбедили услуге за велики брпј људи кпји ће 
кпристити пвај кпридпр.  
 Најппзнатији туристишки центри у Граду Враоу су: Враоска Баоа, планина Бесна 
Кпбила и сам град Враое кпје свпјим културним наслеђем привлаши брпјне туристе.  
 Ппстпје и други туристишки центри кпји превасхпднп имају лпкални знашај и 
кпристе се за пптребе рекреације станпвника града Враоа а тп су излетищта Девптин, 
Пржар, Дпбре Впде и Александрпвашкп језерп.  

 

1.3. ППЉППРИВРЕДНП ЗЕМЉИЩТЕ 
 Прирпдни услпви за развпј ппљппривреде на  ппдрушју Града су вепма  
хетерпгени, а за даљи плански развпј детерминисани су гепграфским пплпжајем, 
рељефпм, хидрпграфским карактеристикама, разлишитпм заступљенпщћу и квалитетпм 
земљищнпг фпнда, климпм и слишнп. Прпстпр Града Враоа треба развијати у складу са 
принципима пдрживпг развпја щтп ппдразумева прганизпвану планску упптребу - 
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кприщћеое, уређеое и защтиту у складу са прирпдним и ствпреним пптенцијалима и 
пгранишеоима пвпг краја. На пснпву тпга, пдређене су пснпвне планске зпне - рејпни на 
теритприји Града Враоа: 
Заступљенпст ппљппривредних култура у зависнпсти пд надмпрске висине: 
0 – 500 мнв – Ппљппривредни дплински рејпн 
70 – 80 % ппвртарствп и ратарствп 
20 – 30 % стпшарствп 
10 – 20 % впћарствп 
500 – 1000 мнв – Ппљппривредни рејпн ппбрђа 
70 – 80 % впћарствп 
40 – 50 % ратарствп 
10 – 20 % стпшарствп 

 1000 мнв – Ппљппривредни планински рејпн 
70 – 80 % ливаде 
10 – 20 % впћарствп 
 5 – 10 %  стпшарствп 
 1. Ппљппривредни дплински рејпн  (централни низијски развпјни рејпн) дп 500 
мнв у дплини Јужне Мправе. 
Зпне ппвпљне за пранице и баште 
- Најппвпљнији терени су најраспрпстраоенији у кптлинскпм делу Града – у зпнама дп 
350 мнв, на земљищтима дп IV катастарске класе, са углпм нагиба дп 3°, без ппјаве 
ерпзије и клизищта, без мпгућнпсти плављеоа, тпплих експпзиција (S,SW,SЕ), кап и 
неексппниране ппврщине. На ппдрушју Града земљищта најппвпљнија за ппљппривреду 
прпстиру се у средищоем делу Града, нарпшитп на решним терасама реке Јужне Мправе 
и оених притпка. Најппвпљнији терени су у нижим зпнама. На пвим прпстприма ппстпје 
услпви за гајеое житарица, крмнпг биља, ппврћа, јагпдишастпг и кпщтуоавпг впћа, цвећа 
и других култура, а пптребнп навпдоаваое је једини услпв за несметанп пдвијаое 
ппљппривредне прпизвпдое на вищљим пцедитијим теренима. У пвим зпнама 
прпизвпдоу ппврћа, цвећа и др. мпгуће је прганизпвати и у пластеницима и 
стакленицима, шиме се ппстиже независнпст принпса пд метерплпщких прилика. 
- Услпвнп ппвпљни терени за пранице и бащте се налазе на висинама пд 350 дп 500 мнв, 
на земљищтима слабијег квалитета и већег нагиба дп пкп 8°, са слабијпм ерпзијпм или 
акумулацијпм, углавнпм у средищоем делу теритприје Града, кап и на нижим теренима 
уз Јужну Мправу и пстале притпке Јужне Мправе, или нижим теренима кпји су ппвременп 
плављени ппврщинским и ппдземним впдама. Услпви тла и нагиба и хидрплпщки режим 
услпвљавају избпр ппљппривредних култура, примену пдређене врсте ђубрива, кап и 
пдређен нашин пбраде ради спрешаваоа ерпзије, укпликп се кпристе кап пранице и 
бащте. Главна пгранишеоа у кприщћеоу су слабији квалитет земљищта, па се оихпв 
квалитет мпже ппбпљщати применпм пдређене врсте ђубрива, избпрпм адекватних 
ппљппривредних култура прилагпђеним пвим типпвима земљищтима, пбезбеђеоем 
пдгпварајућег хидрплпщкпг режима тла, и др. И у пвим зпнама ппљппривредну 
прпизвпдоу мпгуће је прганизпвати и у пластеницима и стакленицима, уз пбавезу 
хидрпмелипрација тла. Пви терени су ппвпљнији за пранице, ппсебнп за гајеое кукуруза, 
крмнпг биља, за впћарствп, ппвртарствп итд. 
- Терени неппвпљни за пранице и бащте пкружују Јужнпмправску дплину; представљају 
их углавнпм щумпвита ппдрушја псталих планинских зпна на висинама прекп 500 м, 
стрмих нагиба, неппвпљних експпзиција и карактеристика тла, а укпликп су без щуме, 
склпни су ерпдпваоу. У пве терене, укпликп су неппвпљнп експпнирани или угрпжени 
ерпзијпм спадају и нижи терени прекп 350 мнв, на кпјима антиерпзивни радпви имају 
припритет. 
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 2. Ппљппривредни рејпн ппбрђа (брежуљкастп–брдски рејпн) пбухвата прпстпре 
пд 500-1000 мнв, на брежуљкастпм и нещтп вищем терену, са пбе дплинске стране Јужне 
Мправе. 
Зпне ппвпљне за впћоаке и винпграде 
- Најппвпљнији терени за впћоаке и винпграде су терени ппбрђа дп и прекп 350 мнв, 
пцедити, пескпвити, на земљищту дп IV бпнитетне класе, тпплих експпзиција и ппвпљних 
нагиба. Налазе се на благим падинама атара скпрп свих села Града Враоа кпји се 
спущтају ка Јужнпј Мправи. Некада щирпкп распрпстраоене винпградарске културе у 
ппследоем перипду су запарлпжене и претвпрене у впћоаке, па је плански припритет 
пбнпва винпграда на пвим прпстприма јагпдишастп и кпщтуоавп впће предоаши у избпру 
впћоашких култура. 
- Ппвпљне терене за впћоаке и винпграде представљају терени на умереним 
експпзицијама и стрмијем нагибу кпји су углавнпм заступљени на маоим ппврщинама. У 
избпру култура предоаше разне врсте кпщтуоавпг впћа. 
- Терени неппвпљни за впћоаке и винпграде су на хладним експпзицијама, влажнпм 
терену или већем нагибу; представљају их углавнпм щумпвитп ппдрушје и пстале вище 
зпне, на висинама прекп 350 мнв, стрмијих нагиба, неппвпљних карактеристика тла, а 
укпликп су без щуме, склпни су ерпдпваоу. Пва ппдрушја су у западнпм, истпшнпм и 
севернпм делу Града најшещће ппд щумпм или су прпкршене некадащое щумске 
ппврщине, дпк су у средищоим зпнама и близу насеља угрпжене градопм. Акп су 
слпбпдна, најппвпљнија су за за впћоаке, винпграде и ливаде. Ппвећаое ппврщина ппд 
винпградима и впћоацима захтева ппсебне интервенције у циљу ппбпљщаоа квалитета 
педплпщкпг слпја и предузимаое ефикасних мера унапређеоа нискппрпдуктивних и 
деградираних земљищта, и тп увпђеоем пдгпварајућег плпдпреда, применпм 
пдгпварајућих агрптехнишких мера, већпм упптребпм стајскпг, кап и других прганских 
ђубрива, кприщћеоем минералних ђубрива у складу са хемијским свпјствима ппјединих 
типпва земљищта и принципима прпизвпдое здраве хране, и на друге нашине. Пптребан 
је дпбар пдабир аутпхтпних - екплпщких врста впћнпг расада кпје на пвим прпстприма 
дају бпље принпсе и успевају и на већим надмпрским висинама. Пдгпварајућпм 
терасастпм пбрадпм земљищта превазилазе се и већи нагиби, а самим тим и зауставља 
ерпзија на тим ппврщинама. 
 3. Ппљппривредни планински рејпн (планински - щумски рејпн) - највищи терени, 
изнад 1000 мнв планирани су за узгпј щума, местимишнп на ппстпјећим ливадама и 
пащоацима за планинскп стпшарствп, кап кпмплеметарну делатнпст, и развпј туризма, уз 
лпцираое маоих смещтајних капацитета у селима у нижим ппјасевима, изузетнп у виду 
специфишнпг смещтаја, кап щтп су планинарски дпмпви. Туризам је пријентисан на 
излетнишки, рекеративни, етнп и лпвни и рибплпвни туризам, у првпм реду. 
Зпне ппвпљне за ливаде и пашоаке 
- Најппвпљнији су терени ппбрђа, неппщумљени, изнад 1000 мнв, стрмији и са 
педплпщким супстратпм лпщијих карактеристика, на земљищтима прекп IV катастарске 
класе. Налазе се у брежуљкастпм и планинскпм делу Града и збпг склпнпсти ерпдпваоу 
искљушени су за узправаое, те, кап такви, ппгпдни за стпшарствп. 
- Ппвпљне терене за ливаде и пащоаке представљају стрмији терени за кпје се, кап вид 
защтите тла пд ерпзије, планира затравоиваое аутпхтпним врстама трава (кпје у пвим 
крајевима дају најбпље принпсе, а дпбра су ппдлпга за развпј стпшарства), уз ппбпљщаое 
квалитета педплпщкпг ппкриваша и адекватан нашин оихпве експлпатације. У пву 
категприју сврставају се и нижи терени кпји су збпг неппвпљнпг хидрплпщкпг режима 
шестп плављени и, кап такви, маое ппвпљни за пранице и бащте, али је фпрмираое 
ливада на оима предуслпв за стпшарску прпизвпдоу. 
- Терени неппвпљни за ливаде и пащоаке су претежнп ппд щумама на стрмим нагибима 
или јакп ерпдпванпм земљищту, каквих је врлп малп. 
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 Прпстпр Града Враоа треба развијати у складу са принципима пдрживпг 
развпја штп ппдразумева прганизпвану планску упптребу – кпришћеое, уређеое и 
заштиту у складу са прирпдним и ствпреним пптенцијалима и пграничеоима пвпг 
краја.  
 

1.4. ЩУМСКП ЗЕМЉИЩТЕ 
Пснпвне намене 
 На теритприји града Враоа ппврщина щуме у државнпм власнищтву је 20.885,58 
hа, дпк је ппврщина ппд щумпм кпја је у приватнпм власнищтву 18.184,00 hа. Гледанп 
укупна щумпвитпст града Враоа је пкп 40%, щтп Враое сврстава у щумпвитије ппщтине у 
републици јер је укупна ппврщина ппд щумпм у пднпсу на целпкупну теритприју Србије 
пкп 30%. 
 

Наменске целине 
 У щумама на теритприји града Враоа ппстпје сви неппхпдни предуслпви за 
пствариваое материјалне кпристи пд кприщћеоа тзв. псталих щумских прпизвпда.  
Наменска целина је прпстпрна категприја кпја пбухвата шитав щумски кпмплекс или 
ппједине оегпве делпве у кпјима је пдабранпм (припритетнпм) функцијпм или 
функцијама или глпбалнпм и пснпвнпм наменпм щуме дефинисан најраципналнији вид 
кприщћеоа. 
 Сагледавщи стаое и функције щума Јужнпмправскпг щумскпг ппдрушја, кап и 
кпнцепцију за развпј града Враоа  и Републике у целини издвпјене су пдгпварајуће 
наменске целине:  

 Наменска целина "10" - прпизвпдоа технишкпг дрвета  

 Наменска целина "26" - защтита земљищта 1. степена  

 Наменска целина "66" - стална защтита щума (изван газдинскпг третмана) 
 
Наменска целина "10" - прпизвпдоа техничкпг дрвета: Припритетна функција је 
максимална и трајна прпизвпдоа дрвета најбпљег квалитета, али се при тпме не 
занемарују и пстале прпизвпдне, ппщтекприсне и спцијалне функције щума. Да би 
крајои циљ, максимална и трајна прпизвпдоа дрвета најбпљег квалитета бип пстварен, 
щума мпра бити у нпрмалнпм стаоу пп свим ппказатељима на датпм станищту. Пнпг 
мпмента када се щума налази у нпрмалнпм стаоу, псим прпизвпдне функције пстварују 
се и пстале функције щума или бар већина оих. Пва наменска целина се налази у свим 
газдинским јединицама. 
Наменска целина "26" - заштита земљишта 1. степена: Кпд пвих категприја защтитних 
щума пплази се пд оене пснпвне дефиниције да прптиверпзивна защтита щума треба да 
щтити свпје станищте кап и пкплне ппврщине пд дејства ерпзије (впдпм, снегпм, ветрпм) 
и исппщћаваоу земљищта, кап и пд клизищта. Угрпженпст пд ерпзије пдређена је у 
сущтини следећим фактприма: нагибпм терена, рељефпм, типпм земљищта, 
експпзицијпм, климпм, врстпм кприщћеоа и сл. У пвим щумама мпже се врщити 
искприщћаваое, а све тп у складу са припритетнпм функцијпм защтите земљищта пд 
ерпзије, пднпснп искприщћаваоа прате пдређени пгранишавајући фактпри. Збпг 
специфишнпсти терена (плиткп земљищте, велики нагиб и други фактпри кпји дпвпде дп 
ерпзије) на прпстприма где се налазе састпјине наменске целине 26. мпра се ппсебнп 
впдити рашуна п трајнпм пдржаваоу щумске вегетације, пднпснп систем газдпваоа кап и 
нашин кприщћеоа  прилагпдити припритетнпј функцији. Искљушују се шисте сеше на 
великим ппврщинама, пднпснп рекпнструкција деградираних щума мпра се врщити на 
маоим ппврщинама и у вище наврата. Интезитет сеша мпра бити умеренији.  
Наменска целина "66" - стална заштита шума (изван газдинских третмана): Щуме 
сврстане у пву наменску целину налазе се, најшещће, на гпропј граници вегетације, на 
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изузетнп врлетним нагибима, щуме у клисурама и слишнп. С пбзирпм на неприступашне и 
врлетне терене на кпјима се прпстиру, састпјине пве наменске целине пстају без 
газдинских третмана. Гледанп с екпнпмскпг аспекта, билп какп газдпваое пвим 
састпјинама је пнемпгућенп те су у даљем развпју препущтене саме себи и прирпди.  
 Пплазећи пд пптреба и захтева у пднпсу на щуме и щумска ппдрушја, кап и  
пптенцијала щума и щумских станищта, уз пснпвну (припритетну) намену щума у 
щумскпм ппдрушју, плампм се предвиђа да свакпј щуми или оенпм делу истпвременп 
мпже да се пстварује вище функција щума кпје се временски и прпстпрнп преплићу и 
свака пд оих у пдређенпм делу щуме има већи или маои знашај за друщтвену заједницу. 
Мнпгпбрпјна дејства щума су функције щума кпје су планпм сврстане у три групе: 

 Прпизвпдне функције 

 Ппщтекприсне функције 

 Спцијалне функције 
Прпизвпдне функције щума су са прпизвпдопм дрвета (технишкпг и прпстпрнпг), 
дивљаши (крупне и ситне), щумскпг семена и псталих прпизвпда щума (лекпвитп биље, 
пешурке, щумски плпдпви, смпла и др.)  
Ппщте кприсне функције щума ппдразумевају защтитне, хидрплпщке, климатске, 
хигијенскп-здравствене и друге функције. 
Спцијалне функције щума су: туристишп-рекреативне, пбразпвне, наушнп истраживашке, 
пдбрамбене и друге функције. 
 

1.5. ВПДНП ЗЕМЉИЩТЕ 
 Хидрпграфска мрежа на ппдрушју Града припада ппдрушју Црнпмпрскпг слива 
(Јужна Мправа, Велика Мправа, Дунав), изузев реке Кпћуре у југпистпшнпм делу (притпке 
Пшиое, Вардара – слива Егејскпг мпра). 
 
1.5.1. РЕКЕ 

 Јужна Мправа највећа река на теритприји Града прптише средищоим делпм у 
дужини пд 26 км и на тпм путу прима 16 десних и 11 левих притпка. Мада пва 
велика река самп маоим делпм (7,5%) пд укупне дужине (343 км) теше крпз 
Град Враое, пд великпг је знашаја за пвај крај.   

 Укупна ппврщина слива Јужне Мправе изнпси 15469 км2 (пд тпга у Граду Враоу 
813 км2 – 5,25%), а средои прптицај реке пред саставпм са Западнпм Мправпм 115 
м3/сек. Збпг велике искршенпсти (јака ерпзија) прптицај реке и оених притпка је 
неуједнашен щтп шестп дпнпси ппплавне прплећне и јесеое впде.  

 Десне притпке Јужне Мправе на ппдрушју Града Враоа са дужинама решних 
тпкпва у метрима су: Крщевишка река (82), Кпщтанишка река (30), Црнплущки дпл 
(5,3), Препбражаоска река (34,7), Требещиоска река (36), Тибущка река (49,6), 
Щалин Дпл (1), Ћукпвашка река (5,4), Тпплишки пптпк (0,75), Тпплашка река (2,75), 
Баощтица (114,6), Букпвишки пптпк (2,85), Кпрбевашка река (76,3), Паневаљска 
река (4,12) и Церкалска дплина (0,9). 

 Леве притпке Јужне Мправе на ппдрушју Града Враоа су: Давидпвашка река (25), 
Павлпвашка река (24), Нерадпвашка река (18), Бунущевашка река (6,85), Враоска 
река (31,6), Ращкин Пптпк (6,04), Суви Дпл (2,33), Шивлашки пптпк (3,5), Ђпрински 
пптпк (2,36), Бреснишки пптпк (6,18), Мпщтанишка река (30). 

 Хидрпгепграфски услпви северпзападнпг дела Враоске кптлине имају, између 
псталпг, пресудан утицај на ппстанак и развпј Враоа. Евидентнп је да су хидрплпщки 
услпви релевантан лпкални физишкп-гепграфски елемент кпји је у знатнпј мери утицап на 
првпбитну лпкацију насеља. 
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1.5.2. ИЗВПРИ  

 Извпра има у свим делпвима ареала Враоа. Са станпвищта распплпживпг 
пптенцијала изузетан знашај имају термпминерални извпри Враоске Баое. Виспке 

температуре хидрптермалних извпра  (92 С) су свпјеврстан прирпдни фенпмен и оихпвп 
најважније свпјствп.  
 

1.5.3. ЈЕЗЕРА 

Александрпвашкп језерп 
 Александрпвашкп језерп је вещташка акумулација настала изградопм насуте 
бране висине 10м на Александрпвашкпј реци, са ппврщинпм пд 120 000 м2. Првпбитна 
намена је била навпдоаваое впћоака у дплини Александрпвашке реке. Језерп, иакп 
вещташка твпревина, налази се у прирпднпм амфитеатру, пкруженпм пбпдним 
узвищеоима кпја представљају јужни и северни крак впдпделнице два впдптпка, 
Требещиоске и Препбражаоске реке. 
 Пдређени знашај за задпвпљеое неких излетнишкп-туристишких и рекреаципних 
пптреба станпвнищтва Града има Александрпвашкп језерп. Пбзирпм на амбијенталну и 
пејзажну вреднпст језера и оегпвпг пкружеоа, пвај прпстпр је прерастап у излетищте са 
извесним угпститељским садржајима и пптенцијалпм за разлишите туристишке 
активнпсти и рекреацију.  
 Језерп није адекватнп пдржаванп ппследоих деценија па је дпщлп дп загађеоа 
језера кап и прпстпра пкп оега па је у некпликп наврата дпщлп дп ппмпра рибе. Задоих 
гпдина дпщлп је дп ппгпрщаоа квалитета впде у језеру и некпнтрплисанпг развијаоа 
припбалне барске вегетације кпја је захватила целпкупни северпистпшни деп језера. Пве 
непшекиванп лпще ппјаве се пп неким прпценама везују за веће кплишине нанпса кпји се 
исталпжип у узвпдни деп језера и релативнп скрпмни впдни пптенцијал 
Александрпвашке реке кпји није у стаоу да свпјим прирпдним дптпкпм дпвпљнп 
псвежава впду језера. 
 
Впдпакумулација Првпнек 
 Aкумулација „Првпнек“ кап саставни деп истпименпг впдппривреднпг система је 
сврстана у листу акумулација кпје су неппхпдне за развпј впдппривредне инфраструктуре 
тпг дела Републике Србије и Пшиоскпг регипна. 
 Акумулација „Првпнек“ са нивппм максималнпг усппра на кпти 617,62 мнв 
пбезбеђује запремину пд укупне велишине пд Vbr=22,3 x 106м3. Акумулаципни прпстпр је 
ппдељен у три наменски предпдређене зпне: 

1. Зпна акумулаципнпг прпстпра  са нивппм на кпти 580,00 мнв и запреминпм пд 3,6 
х 106 м3, са деппнпваое нанпса кпје дпнпси Баоска река дп прпфила бране. 

2. Зпна акумулаципнпг прпстпра између кпта 580,00 мнв и 614,00 мнв и запреминпм 
пд 16,40 х 106 м3 за пптенцијалне кприснике у снабдеваоу насеља и индустрије 
впдпм пд 0,5м3/ s и 

3. Зпна акумулаципнпг прпстпра између кпта 614,00 мнв и 617,62 мнв и запреминпм 
пд 2,3 х 106 м3 , за сещтај ппплавнпг таласа 50-тп гпдищое впде. 

 Ппред пснпвне немене за впдпснабдеваое насеља шетири ппщтине: Бујанпвац, 
Прещевп, Тргпвищте и Враое (деп) и напред ппбрпјаних функција акумулаципнпг 
прпстпра, вищенаменска  улпга акумулације пгледа се  крпз пбезбеђеое дпвпљних 
кплишина впде за пптребе енергетике, навпдоаваоа, биплпщкпг минимума (0,075 м3/s) и 
кплишина пптребних за пплемеоиваое малих впда уз пшуваое квалитета впде какп на 
сливу такп и у сампј акумулацији. Ппстпјећпм инвестиципнп-технишкпм дпкументацијпм, 
кплишине впде за навпдоаваое и прпизвпдоу електришне енергије нису пдређене. 
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Брана и акумулација Вртпгпщ – мрежа ппстрпјеоа за навпдоаваое 
 Брана и акумулација „ Вртпгпщ“  се прпјектује у циљу искприщћеоа пптенцијала 
Вртпгпщке реке за  навпдоаваое ппљппривредних ппврщина у щирпкпј јужнпмправскпј 
кптлини, јужнп пд Враоа. На бази спрпведених билансних и технишкп-екпнпмских 
анализа, усвпјенп је пптималнп преграднп местп за изградоу бране и пснпвне 
перфпмансе пбјекта (са пдгпварајућим ефектима). 
Изабранп је низвпднп преграднп местп, неппсреднп на изласку Вргпгпщке реке из 
клисуре. Геплпщке и мпрфплпщке карактеристике преграднпг места, кап и пптенцијал 
геплпщкп – грађевниских материјала, практишнп једнпзнашнп дефинищу тип преградне 
кпнструкције: насута брана пд лпкалнпг материјала, фундирана на нанпсу. 
У прилпг пвпме, гпвпре следеће шиоенице: 

- приближнп симетришне дплинске стране нагиба 30º + 45º, са щиринпм 
алувијалнпг кприта пд 40-ак метара, у мпрфплпщкпм ппгледу пмпгућавају 
пласман насуте или бетпнске гравитаципне бране; 

- стенска маса ппгпдна за темељеое пбјекта практишнп је на ппврщини у пба 
бпка; у ппгледу гептехнишких свпјства за извпђеое бране и пратећих пбјеката  
(тунел, преливни прани) стенска маса је ппдпбна; 

- велика мпћнпст алувијалнпг нанпса, дебљине прекп 10 м, детерминище 
пптрeбу за минимизираоем радпва на искппу; 

- ппстпје  ппвпљни услпви за кприщћеое материјала из лпкалних ппзајмищта 
(из зпне будуће акумулације) а нарпшитп алувијалних и пплувијалних  
щљункпва и пескпва, кап и делувијалне дрпбине, јер је експлпатација и 
угрдоа тих материјала вепма раципнална; 

- у зпни  будуће акумулације ппстпји пптенцијалнп ппзајмищте глине, кап и 
ппзајмищте глине низвпднп пд преграднпг места – деснп пд старпг пута према 
Враоу, на пкп 1 км пд  прпфила; 

- пласман бетпнске гравитципне бране није раципналан, јер би захтевап велике 
радпве  на искппу аливијалнпг нанпса и тещкпће везане за пбезбеђеое 
великих  кплишина  агрегата за бетпн. 

 

Закљушак кпји се извпди из претхпдних анализа са аспекта прирпдних услпва је 
следећи: 
- Град Враое има ппвпљан сапбраћајнп гепграфски пплпжај (транзитна зпна 

магистралних сапбраћајница), дплинама притпка Јужне Мправе и планинским 
превпјима ппвезани су и периферни делпви Града; 

- дпминира рељеф дп 750 мнв; 
- препвлађује услпвнп ппвпљна и ппвпљна експпзиција; 
- нагиби терена су махпм услпвнп ппвпљни, али су у зпни интензивне урбанизације и 

насељаваоа ппвпљни; 
- терен је углавнпм стабилан са пптенцијалним клизищтима у зпни терасних пдсека; 

- неппвпљни су сеизмишки услпви. Враое је једнп пд жарищних зпна у Србији (пд 7-9  
МКС); 

- вредне су залихе минералних сирпвина: метала, плпвп и цинк (у експлпатацији) и 
неметала каплин и др.  

- највећи бпнитет терена је у дплини Јужне Мправе, са удаљаваоем пд реке бпнитет се 
смаоује. Пвај ресурс је јпщ недпвпљнп искприщћен. Ппљппривредни пптенцијали су 
највећи у делу Јужне Мправе и Ветерници. 

- прекп 50% терена је ппд екцесивнпм и јакпм ерпзијпм, те су нужне мере защтите 
(антиерпзивне мере); 

- велики брпј бујица и Јужна Мправа изазивају знатне щтете па се мпрају урадити 
велики захвати у сливпвима река и регулације кприта крпз насеља; 
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- ппстпје велики пптенцијали у термпминералним извприма (стакленици) и 
хидрппптенцијали за мини акумулације (на притпкама Јужне Мправе). 
Термпминерални извпри су јпщ су недпвпљнп искприщћени у баоскпм туризму, кап 
ни изузетна ппвпљнпст за тпплификацију Враоске Баое и Враоа; 

- щуме су за сада слаб пптенцијал, заузимају пкп 40% терена али су махпм лпщег 
квалитета и неппвпљне структуре. Пптребне су ппврщине ппд щумпм на прекп 50% 
терена уз адекватну прпмену структуре; 

- климатски услпви су пптенцијал пвпг краја (жупна клима) какп за ппљппривреду такп 
и за туризам и друге активнпсти (пд ппљппривреднпг дплинскпг ппјаса дп највищег 
планинскпг ппјаса). Бесна Кпбила је ппгпдна за зимски туризам. 

- нужну прпмену намене ппврщина;  
- ппвећаое густине насељенпсти у секундарним центрима Града уз интензивираое 

ппљппривредне прпизвпдое (хидрпмелипрације, изградоа стакленика и др.) у 
дплинскпм ппјасу;  

- Изградоу неппхпдне инфраструктуре у планинскпм залеђу у кпме треба извести 
велике радпве у ппщумљаваоу, регулацији бујица и искприщћеоу оихпвих 
хидрппптенцијала;  

- Интензивирати експлпатацију минералних ресурса и интензивирати стпшарствп али 
уз неппхпдне мере защтите живптне средине. 

 Пве прпмене ће дпвести дп смаоиваоа неких сепских насеља у залеђу, а 
ппвећеое густине у другим центрима на теритприји Града (изван градскпг насеља). Дп 
сада су пве прпмене биле стихијске па их треба плански усмеравати. У пвим секундарним 
центрима треба пбавезнп активирати привредне делатнпсти уз ангажпваое људских 
пптенцијала кпја ппседују насеља изван града Враоа. 
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2. ЗАЩТИТА, УРЕЂЕОЕ, КПРИЩЋЕОЕ И РАЗВПЈ ПРИРПДНИХ 

  СИСТЕМА И РЕСУРСА 

 

2.1. ППЉППРИВРЕДА 
2.1.1. АНАЛИЗА И ПЦЕНА СТАОА 
 Ппљппривредна прпизвпдоа представља знашајан сегмент укупне привредне 
структуре града Враоа. Екпнпмске тещкпће у претхпднпм перипду знашајнп су ппгпрщале 
стаое у ппљппривреди и прехрамбенпј индустрији целе Републике, а ппсебнп на 
ппдрушју Пшиоскпг пкруга. Знатнп је пслабљен оихпв финансијски пптенцијал щтп је 
услпвилп напущтаое ппљппривредне прпизвпдое и пдлазак станпвника са села. 
Пгранишене финансијске мпгућнпсти кпше трансфпрмацију и развпј ппљппривреде, па се 
излаз мпра тражити у ствараоу услпва кпји би били привлашни за инвеститпре. Птвпренп 
тржищте и нелпјална кпнкуренција дпдатнп су дпнели низ прпблема 
ппљппривредницима, маои брпј оих је успеп да се квалитетпм и ценпм избпри за 
ппзицију на тржищту. 
 На теритприји Града Враоа владају ппвпљни услпви за гајеое великпг брпја 
ратарских и ппвртарских култура. Према званишним статистишким ппдацима укупна 
ппљппривредна ппврщина изнпси 43846 ha, щтп представља пкп 51% укупних ппврщина.  
Укупне ппврщине ппд ратарским усевима крећу се пкп 19 000 ha. У сетвенпј структури 
препвлађују права и прпсплика жита, дпк су ппврщине ппд индустријским и лекпвитим 
биљкама занемарљивп мале.  
 Ппд крмним биљем налази се пкп 4460 ha. Ливаде су заступљене са пкп 6300 ha и 
пащоаци са прекп 14800 ha. Прирпдни травоаци се углавнпм кпристе пплуинтензивнп, и 
тп у виду једнпг пткпса и слпбпдне испаще.  
 Ппдаци п заступљенпсти ппјединих усева нису прецизни па је тещкп сагледати 
стварнп стаое биљне, пднпснп ратарске прпизвпдое. У циљу дпбијаоа пптпунијих 
инфпрмација пптребнп је у будућнпсти прецизније евидентирати ппдатке п ппврщинама 
ппд ппјединим усевима, прпсешним принпсима пп јединици ппврщине, укупнпј 
прпизвпдои и нашину искприщћаваоа дпбијених прпизвпда. Пд ратарских усева највище 
су заступљена жита, са пкп 8000 ha, затим пранишнп крмнп биље, кпје заузима пкп 4460 
ha, дпк се ппд псталим ратарским биљкама налази пкп 2500 ha. У структури сетве 
дпминирају пщеница и кукуруз, а међу крмним биљкама луцерка и пзиме крмне смеще. 
Ратарска прпизвпдоа је претежнп лпцирана у дплинским и нижим брдским ппдрушјима. 
 Ратарске ппврщине су углавнпм уситоене, дп оих се тещкп дплази јер су ппљски 
путеви у лпщем стаоу, щтп у знатнпј мери птежава приступ и примену ппљппривредне 
механизације. Примена агрптехнишких мера је неуједнашена и кпд већине прпизвпђаша 
далекп исппд савременпг нивпа.  
 Прирпдни травоаци заузимају пкп 21 000 ha. Тп су ливаде шија ппврщина изнпси 
6200 ха и пащоаци, где ппврщина изнпси 14000 ha. Прирпдни травоаци претежнп се 
прпстиру на вищим пплпжајима, пднпснп у брдскп-планинским пределима. Ливаде су 
вепма мале прпдуктивнпсти и већинпм дају један пткпс, а пптпм се кпристе слпбпднпм 
испащпм. Углавнпм се прирпднп пбнављају, без знатније примене агрптехнишких мера 
ради ппдизаоа оихпве прпдуктивнпсти. Пащоаци су највећа крмна база и углавнпм се 
налазе у вищим пределима брдскп-планинскпг ппдрушја. Најшещћи пблик кприщћеоа је 
слпбпднпм испащпм крупних и ситних грла дпмаћих живптиоа. У прпсеку су вепма 
запущтени, те су збпг тпга нискппрпдуктивни. Флпристишки састав је слаб и углавнпм се 
заснива на врстама кпје се сппнтанп најлакще пдржавају на тим прпстприма.    
 Ппвртарски усеви заузимају пкп 2500 ha.  Највище је заступљен крпмпир, затим 
парадајз, паприка, купус и лукпвишастп ппврће. Ппвртарска прпизвпдоа је 
скпнцентрисана у низијским пределима и у пкплини већих пптрпщашких центара. 
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Ппједине врсте ппврћа заступљене су и у брдскп-планинскпм ппдрушју, где се највище 
гаје кпренасте врсте, купус, лук и лиснатп ппврће.  
 У ппвртарству препвлађује бащтенски тип прпизвпдое, пднпснп ''сващтарска''  
прпизвпдоа кпја заузима мале ппврщине. Прпизведенп ппврће се углавнпм кпристи у 
сппственпм дпмаћинству, а евентуални вищкпви служе за пласман на пијацама. Тржищни 
прпизвпђаши ппврћа су малпбрпјни, а свпју прпизвпдоу углавнпм реализују у лпкалнпј 
средини.  
 Ппврће се прпизвпди и у защтићенпм прпстпру, пднпснп у стакленицима и 
пластеницима. Стакленици ппстпје самп у Враоскпј Баои и прпстиру се на 7,7 ha. 
Кпристе се за прпизвпдоу ппврћа и цвећа. За загреваое стакленика служи гептермална 
енергија кпја се дпбија из тппле впде. Издащнпст извпра је пкп 60 л/с.  
 Пластеници су псетнп заступљенији пблик защтићенпг прпстпра и углавнпм се 
кпристе за прпизвпдоу ппврћа. Впдећа врста ппврћа у пластеницима је парадајз, затим 
следе краставац и паприка. Пластеници се пбишнп не загревају, те служе за прплећну и 
касну јесеоу прпизвпдоу ппврћа. Препвлађују једнпставни типпви пластеника, у кпјима 
се не мпже прганизпвати савремена прпизвпдоа ппврћа. Највећа кпнцентрација 
прпизвпдое ппврћа у пластеницима ппстпји у насељима кпја су лпцирана у неппсреднпј 
близини Враоа. 
 
ВПЋАРСКА  ПРПИЗВПДОА 
 У Граду Враоу ппд впћоацима је пкп 2000 ha. Впћарска прпизвпдоа је 
екстензивна, прпсешна ппврщина ппседа кпд јабушастих и кпстишавих врста је дп 0.5 ha, 
кпд јагпдастих врста 0.20 hа. Заступљене су аутпхтпне и интрпдукпване спрте, дпминира 
щљива, најзаступљеније спрте су Стенлеј и аутпхтпне спрте Ппжегаша и Црвена ранка. 
Засади су релативнп стари, са великим растпјаоем у реду и између редпва, неправилнп 
фпрмираних крпщои.  
 Ппред щљива заступљена је јабука са мнпщтвпм старих и нпвијих спрти. Ппред 
пвих засада ппстпје и савремени засади са већпм густинпм садое, без система за 
надпдоаваое. Вищоа је на трећем месту пп заступљенпсти у впћарству. Засади јагпде су 
углавнпм стари и са великпм прпређенпщћу жбунпва. Малп је засада где је примеоена 
нпвија технплпгија гајеоа јагпде на фплији и у пластеницима.   
 Пд псталих впћних врста заступљене су: дуоа, крущка,  кајсија и купина, а има и 
сппрадишних стабала трещаоа, углавнпм у двприщтима. Акп се уппреди стаое впћарске 
прпизвпдое и принпси пп јединици ппврщине или пп изданку кпд јагпдастпг впћа у 
пднпсу на целу Србију пнда су пни исппд прпсека, а у пднпсу на еврппску прпизвпдоу 
далекп исппд прпсека за сваку врсту ппнапспб, изузев вищое. 

 
ВИНПГРАДАРСКА ПРПИЗВПДОА 
 Враоски винпградарски ппдрејпн припада Нищавскп-јужнпмправскпм рејпну и 
пбухвата три винпгпрја: Сурдулишкп, Вртпгпщкп и Бущтреоскп. Ппд винпградима се 
налази пкп 900 ha. 
 Дпминирају винске спрте са 98%. Већи удеп је црних винских спрти у ппређеоу са 
белим. У Бущтреоскпм винпгпрју спрте намеоене за црвена вина ушествују са 95%, а у 
Вртпгпщкпм винпгпрју са 92%. Спрте намеоене за бела вина заступљене су са 4% у 
Бущтреоскпм винпгпрју и 6% у Вртпгпщкпм винпгпрју.  
 
СТПШАРСКА ПРПИЗВПДОА 
 Стпшарска прпизвпдоа у Граду Враоу је неразвијена збпг ниске прпизвпднпсти и 
недпвпљне заступљенпсти фармских живптиоа пп јединици ппљппривредне ппврщине. 
Пна углавнпм задпвпљава дпмаће пптребе у пптрпщои кпја је мнпгп нижа у пднпсу на 
развијене земље збпг слабе куппвне мпћи станпвнищтва. Раније велики дппринпс 
тржищнпј ппнуди давале су велике друщтвене фарме. Данас је један деп оих 
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приватизпван, а други је у ппступку приватизације. Биланс стпшарске прпизвпдое 
ппказује виспк несклад између ппстпјећег стаоа и реалних мпгућнпсти ресурса, па је тп 
пплазна пснпва за кпнципираое адекватне развпјне Стратегије кпја би се састпјала у 
ппвећаоу свих аспеката кпнкурентнпсти дпмаћег стпшарства 
 У нареднпм перипду развпј стпшарства биће услпвљен степенпм државне 
ппдрщке. Ппређеое садащое државне ппдрщке са пнпм кпју има пкружеое, не даје 
дпмаћпј ппљппривреди велике щансе у тржищнпм надметаоу. Уз све пстале ппдстицајне 
и защтитне елементе кпји ппстпје, дп сада недпстигнути услпви квалитетнпг интензивнпг 
узгпја, увпђеоа светских стандарда у прпизвпдоу и прераду намирница живптиоскпг 
ппрекла, кап и кпнашнпг пптврђиваоа квалитета и хигијенске исправнпсти финалних 
прпизвпда, пнемпгућили су пбнпву тпва и извпза јунади и јагоади, те прпизвпда пд меса 
и млека. Када су у питаоу ппдстицаји јединп је прпизвпдоа млека ппдстицана у 
кпнтинуитету, щтп је далп евидентне резултате. Пстале стпшарске прпизвпдое практишнп 
нису ппдстицане дп пре две гпдине, а и пд тада се тп шини дпста симбплишнп.  
 
2.1.2. ППТЕНЦИЈАЛИ, ПГРАНИШЕОА И ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА  
 Услeд слoжeних утицaja прирoдних и aнтрoпoгeних фaктoрa, пoљoприврeднo 
зeмљищтe Јужнпг ппмправља прoстoрнo je jaкo хeтeрoгeнo пo пoгoднoстимa зa oбрaду и 
наслеђеним нашинима кприщћеоа, щтп пружа велике мпгућнпсти за пствариваое 
знашајних кпмпаративних преднпсти у прпизвпдои щирпкпг аспртимана квалитетних 
ппљппривреднп- прехрамбених прпизвпда. У тим пквирима нарпшиту ппдрщку требалп 
би пбезбедити екпнпмски ефикаснијем и екплпщки безбеднијем активираоу следећих 
пптенцијала: 

- изузетнп ппвпљни педплпщки, хидрплпщки и други прирпдни услпви, кап и 
традиција, знаоа и афинитет ппљппривреднпг станпвнищтва враоске кптлине и 
делпва других дплинских крајева у прпизвпдои паприке, парадајза и других 
врста ппврћа ппсебних пдлика квалитета; 

- нa гoтoвo свим тeрeнимa дo 800 m н.в. пoстoje пoвoљни услoви зa кoмeрциjaлну 
прoизвoдоу вoћa, a местимишнп и за пствариваое ппсебних екпнпмских и 
екплпщких кпристи, применпм прганских метпда, ппсебнп у прпизвпдои 
старих/аутпхтпних спрти; 

- шувена Враоска (вртпгпщкп и бущтраоскп) винпгприја, са традицијпм у 
прпизвпдои квалитетних вина, у кпјима сада препвлађују спрте за пбпјена вина, 
али су заступљене и спрте за бела вина и стпне спрте разлишитпг времена 
сазреваоа; 

- препвлађиваое прирпдних екпсистема (щуме, пащоаци и ливаде) у структури 
кприщћеоа брдскп-планинскпг прпстпра представља ппвпљну пкплнпст за 
пфанзивнији приступ примени прганских метпда; 

- прирпдне и насепбинске ппгпднпсти насепбинских крајева за прганизацију 
кприщћеоа прпстпра на принципима агрп-щумарства, щтп ппдразумева 
кпмбинпванп кприщћеое ппљппривредних и щумских ппврщина у интегрисанпм 
систему управљаоа; 

- прпизвпдни прпграми кпји имају щирпки спектар тражое: пшеларствп, 
прпизвпдоа и прерада рибе, прпизвпдоа и прерада кпзјег млека, сакупљаое 
пешурака, лекпвитпг биља и тд. 

 У регипнима виспкпг пптенцијала за интензивираое кпнвенципналне 
ппљппривредне прпизвпдое припритетнa израда прпјеката усмерених на унапређеое 
кпнкурентнпсти ппљппривреднпг сектпра (пбука прпизвпђаша за примену нпвих знаоа и 
вещтина у прпизвпдои; укрупоаваое ппседа и технишкп-технплпщка мпдернизација 
ппрпдишних газдинстава; приватизација и реструктурираое ппљппривредних предузећа; 
стандардизација прпизвпдое семенскпг и саднпг материјала; унапређеое спртнпг 
састава и ппвећаое принпса; уређеое и защтита ппљппривреднпг земљищта; изградоа 
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система за навпдоаваое и пдвпдоаваое; увпђеое и сертификација система квалитета и 
безбеднпсти хране; фпрмираое удружеоа прпизвпђаша и кластера; и унапређеое 
тржищних и кредитних институција и механизама). 

 
Структура земљищних ппврщина, 2012. гпдине 

 Град 
Удеп у укупнпј             

ппврщини Града                                                                                                                                                                                                                                                                            
(%) 

Укупна ппврщина / km² 860 100 

Ппљппривредна ппврщина / ha 43 846 50,98 

Кприщћена ппљппривредна 
ппврщина / ha 

36 673 42,64 

Пбрасла щумска ппврщина / ha 34 309 39,89 

Извпр: Општине и регипни у Републици Србији, 2012 - (Пппис ппљппривреде 2012.) 

 

  Ппљппривредна прпизвпдоа представља знашајан сегмент укупне привредне 
структуре Града Враоа. Екпнпмске тещкпће у предхпднпм перипду знашајнп су 
ппгпрщале стаое у ппљппривреди и прехрамбенпј индустрији целе Републике, а ппсебнп 
на ппдрушју Пшиоскпг пкруга. Знатнп је пслабљен оихпв финансијски пптенцијал щтп је 
услпвилп напущтаое ппљппривредне прпизвпдое и пдлазак станпвника са села. 
Пгранишене финансијске мпгућнпсти кпше трансфпрмацију и развпј ппљппривреде, па се 
излаз мпра тражити у ствараоу услпва кпји би били привлашни за инвеститпре. Птвпренп 
тржищте и нелпјална кпнкуренција дпдатнп су дпнели низ прпблема 
ппљппривредницима, маои брпј оих је успеп да се квалитетпм и ценпм избпри за 
ппзицију на тржищту.   
  Нпсипци развпја ппљппривреде и села на ппдрушју Града Враоа у нареднпм 
перипду требалп би да буду ппљппривредна газдинства и прерађивашки капацитети, дпк 
би струшну, правну и екпнпмску ппмпћ пружап Град Враое, Завпд за ппљппривреду, 
Ветеринарске станице, Удружеоа ппљппривредних прпизвпђаша и Земљпраднишке 
задруге.  
  Пплазећи пд распплпживих пптенцијала и дпстигнутпг нивпа прпизвпдое намеће 
се неппхпднпст дефинисаоа бржег развпја ппљппривреде и прехрамбене индустрије 
пвпг ппдрушја, и у кпнтексту привреде Пшиоскпг пкруга у целини. 
  Ппљппривреда у Граду је превасхпднп екстензивна, и најшещће традиципнална, 
сем ппјединашних слушајева, кпји су тржищнп ппредељени. Тп резултира прпдајпм 
сезпнских ппљппривредних прпизвпда на теритприји Града ппљппривредника из других 
ппщтина Пшиоскпг, али и других  пкруга. Недпвпљна заступљенпст прерађивашких 
капацитета и нестабилнпст на тржищту ппљппривредних прпизвпда демптивище 
ппљппривреднике у интензивираоу  прпизвпдое. Услед транзиције велика предузећа, 
кпја се баве ппљппривредпм (Ппљппрпдукт,  задруге) нису вище нпсипци 
ппљппривреднпг развпја Града Враоа. 

Кап и у псталим гранама привреде, недиференцијација у прпизвпдои резултира 
некпнкурентним прпизвпдима, шије су цене прпизвпдое виспке, а степен прераде низак. 
Неппредељенпст станпвнищтва Града да се бави самп пдређенпм ппљппривреднпм 
прпизвпдопм, услпвљава стагнацију пве изузетнп знашајне гране привреде. 
  За ппједине пбласти ппљппривреде ппстпје пптенцијали за развпј и даље 
унапређеое. У пбласти ппљппривреде ппсебну пажоу треба ппсветити изградои мини 
акумулација за навпдоаваое ппљппривреднпг земљищта. 
  Преппзнаваоем кпмпаративних преднпсти и применпм интензивних техника за 
развпј, ппљппривреда мпже имати мнпгп већу заступљенпст у укупним прихпдима пп 
глави станпвника у Граду. 
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  Крпз ппдстицајне и пстале мере, треба усппставити пдрживи развпј 
ппљппривреде и прехрамбене индустрије, па такп ппбпљщати оихпву ефикаснпст, 
прпфитабилнпст и кпнкурентнпст. Ппслпвне системе примарне ппљппривреде треба 
ппвезивати са прехрамбенпм индустријпм. Укрупоаваоем ппседа изврщити 
раципнализацију прпизвпдое и пдредити пптималну велишину газдинстава према 
прпизвпднпј усмеренпсти. Пве мере мпрају псигурати дпвпљну кплишину квалитетне 
хране за пптрпщаше пп приступашним ценама не нарущавајући биплпщке и екплпщке 
пснпве прпизвпдое. 
  Пуна валпризација пптенцијала руралних средина ће знашајнп дппринети спцип-
екпнпмскпм развпју пвпг ппдрушја, имајући у виду наппре државе на смаоиваоу 
евидентних развпјних диспаритета, спцијалне прпграме Еврппске уније за ппдстицаое 
спцијалне инклузије у руралним срединама и бпрбу прптив сирпмащтва кап један пд 
императива. 
 
2.1.3. ПРИПРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ЗА РАЗВПЈ ППЉППРИВРЕДЕ СУ: 
- ппдрщка ппрпдишним газдинствима крпз унапређеое примарне ппљппривредне 

прпизвпдое, прераде, ппнуде и пласман ависпкп квалитетних лпкалних 
ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда;  

- заврщетак приватизације у ппљппривреди и прехрамбенпј индустрији; 
-  ппдрщка удруживаоу и псниваоу задруга; 
- пбезбедити демпграфски ппстанак крпз унапређеое квалитета живљеоа у 

руралним срединама;  
- кредитираое ппљппривреднп-прехрамбенпг сектпра; 
- кап и изградоа инфраструктуре. 
 
Структура укупне ппљппривредне ппврщине у Граду према нашину кприщћеоа, 2012. 
гпдине 

 Град (ha) 

Удеп у укупнпј 
ппљппривред
нпј ппврщини 

(%) 

Ппврщина - укупнп  86 000 / 

Ппљппривредна ппврщина - укупнп  43 846 100 

 

 

Пранице и бащте 

 

 

укупнп 19 696 44,92 

житп 8 038 18,33 

индустријскп биље 183 0,42 

ппвртнп биље 2468 5,63 

крмнп биље 4460 10,17 

впћоаци  2057 4,69 

винпгради  917 2,09 

ливаде  6310 14,39 

пащоаци  14842 33,85 

Извпр: Општине и регипни у Републици Србији, 2012 - (Пппис ппљппривреде 2012.) 
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2.2. ЩУМЕ И ЩУМСКП ЗЕМЉИЩТЕ 
2.2.1. АНАЛИЗА И ПЦЕНА СТАОА  
 Щуме пружају вищеструке кпристи: пбезбеђују сирпвине за пбнпвљиве и 
екплпщки здраве прпизвпде и имају важну улпгу у екпнпмскпм благпстаоу, биплпщкпј 
разнпврснпсти, глпбалнпм кружеоу угљеника и впднпм билансу, битне су за развпј 
екплпщких, защтитних, туристишкп-рекреаципних, здравствених и културних услуга, а 
такпђе су и стуб пдрживпг развпја свакпг друщтва. Щумски ресурси се мпрају трајнп 
унапређивати и кпристити, пднпснп оима ће се газдпвати у складу са наципналним 
развпјним циљевима и нивппм друщтвенп-екпнпмскпг развпја, кап и на пснпву свеукупне 
наципналне пплитике кпја је у складу са пдрживим развпјем и закпнима. 
 Щуме представљају најважнији извпр биплпщкпг диверзитета и имају кљушну 
улпгу у пдржаваоу екплпщких прпцеса и екплпщке равнптеже на лпкалнпм, 
наципналнпм, регипналнпм и глпбалнпм нивпу щтитећи псетљиве екпсистеме, сливпве и 
извприщта впда, и представљајући “складищте” биплпщких ресурса и генетскпг 
материјала неппхпднпг за прпизвпде биптехнплпгије. Самим тим, неппхпднп је 
предузети мере за пшуваое бипдиверзитета у щумама и пдрживп кприщћеое оегпвих 
кпмппненти. 
Щумски ресурси Града Враоа представљају знашајан пптенцијал пдрживпг развпја с 
пбзирпм на ппвпљне услпве за развпј аутпхтпних врста са припритетнп прпизвпднп-
защтитнпм функцијпм. 
 Услпви за развпј щумарства су дпста ппгпдни, пре свега, збпг великих кпмплекса 
щума.  Међутим щумарствп у пвпм ппдрушју није се раципналнп развијалп. 
 На теритприји Града Враоа ппврщина щуме у државнпм власнищтву је 20.885,58 
ха, дпк је ппврщина ппд щумпм кпја је у приватнпм власнищтву 18.184,00 ха. Гледанп 
укупна щумпвитпст града Враоа је пкп 40%, щтп Враое сврстава у щумпвитије ппщтине у 
републици јер је укупна ппврщина ппд щумпм у пднпсу на целпкупну теритприју Србије 
пкп 30%.  Државне щуме се деле на маое целине кпје се називају газдинске 
јединице и представљају теритпријалну целину  щуме и щумскпг земљищта и пбухватају 
щумски кпмплекс или оегпв деп. Укупна ппврщина државних щума и непбраслпг 
земљищта кпјима газдује Щумскп газдинствп "Враое" из Враоа (прганизаципна јединица 
Србијащума) на теритприји града изнпси 20.885,58 хектара. Пднпс пбраслих и непбраслих 
ппврщина изнпси 84 : 16 щтп се мпже сматрати неппвпљним. Акп се узме у пбзир и 
ушещће щикара и щибљака (кпје изнпсе 4,1 % пбраслпг) пнда је пвај пднпс јпщ 
неппвпљнији. Прпсешна птвпренпст државних щума пвпг ппдрушја изнпси 12,3 км / 1.000 
ха щтп се сматра недпвпљнп са станпвищта интензивнпг газдпваоа щумама.   
  
2.2.2. ППТЕНЦИЈАЛИ, ПГРАНИШЕОА И ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА  
 Щумски ресурси представљају знашајан пптенцијал пдрживпг развпја с пбзирпм 
на ппвпљне услпве за развпј аутпхтпних врста са припритетнп прпизвпднп-защтитнпм 
функцијпм, кап и задпвпљавајућег здравственпг стаоа састпјина на већем делу щумскпг 
ппдрушја. Ппсебнп је важнп пшуваое и активираое пвих пптенцијала крпз: пдрживу 
експлпатацију щумских прпизвпда (пре свега дрвета) кап пснпве развпја дрвнп-
прерађивашке индустрије; кприщћеое щума за наушнп-истраживашке, пбразпвнп-
васпитне, сппртскп- рекреативне, лпвне и друге сврхе; туристишку валпризацију щума 
кпје припадају категприји защтићених прирпдних дпбара; прганизпванп кприщћеое 
псталих щумских прпизвпда 33 (јестивих гљива, лекпвитпг биља, сакупљаое и пткуп 
щумских плпдпва, пужева и др. кап и прпизвпдоа ћумура); ппбпљщаое брпјнпсти 
дивљаши у лпвищтима и др.  
 Развпј щумарства релативизују ппједина пгранишеоа и тп: недпвпљнп регулисан 
правни статус ппврщина ппд щумпм; неппзнаваое пптпунпг стаоа приватних щума; 
пптреба преиспитиваоа унутращоих граница ппјединих наменских целина; слушајеви 
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непланскпг кприщћеоа щума (ппсебнп у ппгранишним и периферним делпвима); 
екстензиван пднпс према щуми у фази неге, защтите и кприщћеоа; недпвпљнп увећаое 
щумскпг фпнда; ппјава прпцеса сущеоа стабала ппсебнп у састпјинама храста китоака; 
недпвпљна кпмпатибилнпст са сектпрским планпвима (из пбласти впдппривреде, 
туризма и др.) и др. 
Приликпм уређиваоа намене щумскпг ппдрушја, или ппјединих оегпвих делпва 
неппхпднп је кпмплекснп сагледати и анализирати пва пснпвна пплазищта: 

 стаое и услпви у щумскпм ппдрушју, и 

 пптребе и захтеви друщтвене заједнице. 
Приликпм уређиваоа намене щумскпг ппдрушја, или ппјединих оегпвих делпва 
припритетни циљеви су: 

-  даљи развпј путне мреже пвпг ппдрушја;    
-  защтита земљищта пд впдне ерпзије разлишитпг типа;  
-  ппдизаое защтитних щумских ппјасева пкп важних сапбраћајница; 
- раципналнп кприщћеое укупних прпизвпдних пптенцијала щума пвпг ппдрушја; 
- ппвећаое укупне пбраслпсти и пппуоаваое недпвпљнп пбраслих ппврщина; 
- увећаое ушещћа виспких щума у укупнпм дрвнпм фпнду; 
- нега ппстпјећих састпјина интезивираоем щумскп-узгпјних радпва; 
- прганизпваое шуваоа щуме и фпрсираое мера превентивне защтите, какп се не 

 би  нарущила биплпщка и екплпщка стабилнпст щума пвпг ппдрушја; 
- умаоеое негативних прпцеса ппврщинске ерпзије и защтита сливпва ппстпјећих 

 и планираних акумулација и већих решних тпкпва; 
- ппбпљщаое стаоа щумске инфраструктуре;  
- максималнп сузбијаое бесправне сеше, ппгптпвп у репну кпји гравитира граници 

 са Кпспвпм и Метпхијпм. 
- пбнављаое, ппдизаое нпвих и нега щума ппд државнпм управпм.  

 Интензивније гајеое и експлпатација щума и тп дрвне масе и сппредних щумских 
плпдпва ппдразумева већу птвпренпст щума (изградоа щумских кпмуникација), али и 
примену интензивнијих мера неге и пбнпве щумскпг фпнда. 
 Интензивнија експлпатација щума ппдразумева, такпђе, примену 
прпградаципних мера за превпђеое ниских (изданашких) щума у категприју виспких, 
ппщумљаваое свих непбраслих щумских земљищта и нагнутих терена прекп 25% и сл. 
 Пптребнп је усмерити некпнтрплисану експлпатацију пвпг ресурса у складу са 
принципима пдрживпг развпја, унапредити дрвну индустрију у складу са увпђеоем 
капацитета за прераду и финалну прпизвпдоу али и применити интензивније мере неге 
и пбнпве щумскпг фпнда. 
 С пбзирпм да щуме шине и пснпв за лпвни туризам брдскпг дела пвпга краја, 
треба ппсветити пажоу планскпј и раципналнпј експлпатацији щумскпг фпнда усклађенпј 
са сампрепрпдуктивним пптенцијалпм пвпг екпсистема. 
 Развпј лпвства и управљаое лпвищтима спрпвпдиће се (у складу са РПППЈП) 
пшуваоем разнпврснпсти лпвне фауне; гајеоем, насељаваоем и защтититпм дивљаши у 
лпвищту; усклађиваоем лпвне и псталих делатнпсти у лпвищту; прганизацијпм струшне 
службе за праћеое и усмераваое развпја пппулације пснпвних и сппредних врста 
дивљаши; израдпм и пдржаваоем лпвнп-узгпјних и лпвнп-технишких пбјеката; санитарним 
пдстрелпм дивљаши, а пп ппправци стаоа и прганизпванпм лпву пснпвних врста; 
прганизпваоем лпвнпг туризма и едукацијпм лпвних струшоака и лпваца у циљу защтите и 
узгпја дивљаши и др.  
 Лпвашкп ппдрушја на теритприји Града Враоа су: ппдрушје пкп Јужне Мправе пд 
границе са ппщтинпм Бујанпвац дп ппщтине Владишин Хан; Свети Никпла; Петлпва Гпра; 
Враоска Баоа - Крива Феја - Бесна Кпбила; Кпрбевац; Вртпгпщ -Ущи - стари Свети Никпла - 
Кривп дрвп - Щумарева кућа - Трстена. 
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2.3. ВПДЕ И ВПДНП ЗЕМЉИЩТЕ 
2.3.1. АНАЛИЗА И ПЦЕНА СТАОА  
 Впднп зељищте је защтићена и резервисана зпна уз реке, језера, акумулације и 
защтићене мпшваре у кпјпј је забраоена градоа билп каквих сталних пбјеката, псим 
пбјеката впдппривредне и плпвидбене инфраструктуре, али се мпже без пгранишеоа 
кпристити за ппљппривредну прпизвпдоу, плантажне засаде (щуме, впћнаци, 
винпгради), сппртске и рекреаципне ппврщине - без пбјеката кпји пметају развпј система 
за защтиту пд впда и спрпвпђеое мера пдбране. 

Кпнцепт управљаоа впдама заснпван је, пре свега, на пснпвним прирпдним 
карактеристикама теритприје, тренутнпм стаоу впда и управљаоа впдама, неппхпднпсти 
задпвпљаваоа пптреба за впдпм, пптреби защтите впда и пдбране пд щтетнпг дејства 
впда, узимајући у пбзир и пптребу усклађиваоа са међунарпдним стандардима у пвпј 
пбласти (првенственп стандардима Еврппске уније).  
 Река Јужна Мправа,  Баоска река (Баощтица) и Ветерница су впдптпци 1. реда 
дпк су све пстале реке на административнпм ппдрушју Града Враоа впдптпци 2. реда, 
схпднп Пдлуци п утврђиваоу ппписа впда 1. реда ("Службени гласник Републике Србије", 
брпј 83/09). 
 Анализа квалитета впде кпје се редпвнп пбављају на 160 впдпмерних станица 
ппказује да се впдптпци Републике Србије налазе у врлп неппвпљнпм стаоу, те да су у 
највећем брпју слушајева изван класа у кпје су сврстани Уредбпм п категпризацији 
впдптпка. Река Јужна Мправа: пд Бујанпвца - дп Предејана припада IIб класи, пднпснп 
припада класи впда кпју је мпгуће у прирпднпм саставу упптребљавати за купаое и 
рекреацију грађана, за сппртпве на впди и за гајеое других врста рибе.  
 Впдни ресурси у планинским зпнама на ппдрушју Града Враоа углавнпм су 
пшувани и представљају знашајни развпјни пптенцијал. Имајући у виду вепма 
неравнпмерне впдне режиме, кпји не пмпгућавају уређеое, защтиту и кприщћеое впда 
без оихпвпг гпдищоег регулисаоа, кап ппсебнп вредни впдни ресурси се исказују самп 
пни впдптпци кпји пружају мпгућнпсти реализације брана и вищенаменских 
впдпакумулација.  
 Кприщћеое впднпг пптенцијала за впдпснабдеваое - бпгатствп Града впдпм је 
релативнп у квантитативнпм и квалитативнпм ппгледу,  јер је пвај пптенцијал 
неравнпмернп расппређен у прпстпру, вепма ппдлпжан деградацији и затп га треба 
раципналнп кпристити, защтитити и унапредити. Ппвећаое кприснпг впднпг биланса 
заснива се на успправаоу брзине птицаоа ппврщинске впде и оенпм задржаваоу у 
земљищту, и на умириваоу бујишних тпкпва. 
 РХМЗС распплаже хидрплпщким ппдацима са 3 (три) хидрплпщке станице 
ппврщинских впда на рекама Јужнпј мправи и Баоскпј. Лпкације хидрплпщких станица 
ппврщинских впда дате су у табели: 
 
Лпкације хидрплпщких станица ппврщинских впда 

Редни 
брпј 

Назив впдптпка 
Назив хидрплпщке 

станице 

Гаус Кригерпве 
кппрдинате 

Кпта 
„0“ 

(mnm) 
X Y 

1. Јужна Мправа Враоски Прибпј 4717825 7583625 349,98 

2.   Јужна Мправа Владишин Хан 4729750 7587325 321,71 

3.   Баоска Враоска Баоа 4711950 7582875 407,75 
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Редни 
брпј 

Лпкација Прпграм рада 
WGS84 кппрдинате 

X Y 

  
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Редн
и 

брпј 

Назив лансирне 
станице 

WGS84 кппрдинате Н 
(mnm) 

Ппщтина/Гра
д 

X Y 

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      
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Заштита впда 

 Защтита впда се планира и спрпвпди у пквиру интегралнпг управљаоа впдама, на 
бази усаглащених стратещких и планских аката сектпра впда и псталих сектпра. Защтита 
пд кпнцентрисаних извпра загађеоа унапредиће се изградопм и адекватним 
функципнисаоем кпмуналне инфраструктуре, радпм инспекцијских служби и 
спрпвпђеоем мпнитпринга. 
Неппхпднп је пшуваое квалитета впда кпја се мпже кпристити или упптребљавати за 
снабдеваое насеља впдпм за пиће, за купаое и у прехрамбенпј индустрији 
прешищћаваоем упптребљених кпмуналних и индустријских впда, изградопм 
стандардних (санитарнп-хигијенских) септишких јама у селима, усппстављаоем зпна 
санитарне защтите пкп извприщта впдпснабдеваоа и режима кприщћеоа прпстпра 
унутар пвих зпна, прганизпваое прикупљаоа и деппнипваоа птпада (изван дпмащаја 
ппврщинских и ппдземних впда) и савремен третман смећа. 
 Изградопм канализаципних система и ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 
впда насеља - ПППВ, у складу са Директивпм ЕУ п прешищћаваоу градских птпадних 
впда, треба пбухватити сва насеља већа пд 2.000 станпвника.  
 Пптребнп је пбезбедити пшуваое квалитета впда и стриктнп ппщтпваое режима 
защтите извприщта ппдземних и ппврщинских впда у свим извприщтима ппстпјећег 
кпмуналнпг и сепских впдпвпда, пшуваое лпкалних извприщта и ппвезиваое свих 
парцијалних впдпвпда насеља у јединствен систем. Ппред тпга, ради пшуваоа впднпг 
биланса и защтите терена пд ерпзије пснпвна мера заснива се на ппщумљаваоу сливпва 
впдптпка и бујишних тпкпва, терена ппдлпжних ерпзији и на већим нагибима. 
 На ппдрушју Плана нарпшиту ппдрщку би требалп усмерити ка пшуваоу: 

 впдпакумулације „Првпнек” на Баоскпј реци кап кљушнпг извприщта 
Враоскп - пшиоскпг регипналнпг ппдсистема усппстављаоем и спрпвпђеоем режима 
зпна санитарне защтите; 

 защтитита ппврщинских и ппдземних впде пд загађиваоа и непланскпг 
кприщћеоа, кап и лпкалних извприщта. 
 
Заштита пд впда 
 Защтита пд впда ппдразумева спрпвпђеое мера пдбране пд ппплава: 

 Пдбрана пд ппплава кпја ппдразумева хидрптехнишке и прганизаципне мере. 
Хидрптехнишке мере су: реализација впдпакумулација (на Вртпгпщкпј, Кпрбевашкпј и 
другим рекама), радпве у виду изградое преграда и прагпва, тераса, зидпва прптив 
спираоа, ппщумљаваоа, мелипрација деградираних щума, пащоака и ливада и тд. 
Ппред прпщириваоа ппврщина ппд прирпднпм или културнпм вегетацијпм, убрзанп 
птицаое впде са теритприје Града треба регулисати уређиваоем решних кприта и 
пбављаоем хидрпмелипрациних радпва и уређеоа сливпва. 
Прганизаципне мере ппдразумевају ствараое услпва за планскп уређеое насеља, 
регулацију река, уређеое впдних режима и тд. 

 Усппстављаое кпнтрпле и планскпг усмераваоа експлпатације грађевинскпг 
материјала из решних кприта.  
 У циљу свепбухватне защтите впда и защтите пд впда, изградоа атмпсферске 
канализације мпра да прати кпмплетну урбанизацију насеља и не сме се дпзвплити 
знашајнп запстајаое оене изградое у пднпсу на канализаципне системе за птпадне впде. 
Защтиту у пквиру зпна санитарне защтите ппстпјећих извприщта и кпнтрплу и пшуваое 
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квалитета впдних тела кпја се кпристе за рекреацију и купаое спрпвпдиће надлежна 
лпкална сампуправа. 
 Впдни ресурси Града Враоа у планинским зпнама углавнпм су пшувани и 
представљају знашајни развпјни пптенцијал (извприщте впда наципналнпг и регипналнпг 
знашаја).  Имајући у виду вепма неравнпмерне впдне режиме, кпји не пмпгућавају 
уређеое, защтиту и кприщћеое впда без оихпвпг гпдищоег регулисаоа, кап ппсебнп 
вредни впдни ресурси се исказују самп пни впдптпци кпји пружају мпгућнпсти 
реализације брана и вищенаменских впдпакумулација.  
Впдне ресурсе, знашајне пп пптенцијалу, релативизују брпјна пгранишеоа, пд кпјих су 
најважнија следећа:  
− пскудни впдни ресурси ппврщинских впда, са изразитпм временскпм 
неравнпмернпщћу, кпји је међу најнеппвпљнијим у Републици Србији. Впдни режими су 
бујишни, са пднпспм мерпдавних малих и великих впда на маоим впдптпцима и прекп 
1:2.000. Ппсебнп су неппвпљни режими малих впда, дпста дугпг трајаоа (у неким 
пкплнпстима у кпнтинуитету пд прекп три месеца), кпји су кљушнп пгранишеое за све 
видпве 34 кприщћеоа впда;  
− велика прпстпрна неравнпмернпст впдних ресурса (пп правилу скпнцентрисаних пп 
планинскпм пбпду разматранпг ппдрушја), щтп захтева дуге впдпве при реализацији 
регипналних система;  
− тещки услпви за защтиту квалитета впда, ппсебнп у дугим перипдима малпвпђа, щтп 
пптврђује пптребу реализације впдпакумулација у циљу ппбпљщаоа режима 
(пплемеоиваоа) малих впда;  
− ппјава бујица и вепма интензивни прпцеси ерпзије (I и II категприје) на свим сливпвима, 
ппсебнп у гпроим тпкпвима Пшиое, Мправице, Јабланице, шија је санација пснпвни 
предуслпв за реализацију интегралнпг впдппривреднпг система, ппсебнп у сливпвима 
ппстпјећих и планираних акумулација;  
− недпвпљна санитација насеља кпја услпвљава ппвећаое загађеоа впда прганским 
садржајима и непрганским ефлуентима.  
− угрпженпст извприщта неусппстављаоем и неппщтпваоем зпна санитарне защтите 
впдпакумулација кап највреднијих впдних ресурса (ппсебнп Власинскпг језера, где развпј 
туристишких садржаја у припбаљу прети екплпщкпм деструкцијпм);.  
− недпвпљна истраженпст и ппвећана минерализација ппјединих минералних и 
термпминералних впда. 
 
2.3.2. ППТЕНЦИЈАЛИ, ПГРАНИШЕОА И ПЛАНСКА РЕЩЕОА  
 Кприщћеое впднпг пптенцијала за впдпснабдеваое - бпгатствп Града впдпм је 
релативнп у квантитативнпм и квалитативнпм ппгледу, јер је пвај пптенцијал 
неравнпмернп расппређен у прпстпру, вепма ппдлпжан деградацији и затп га треба 
раципналнп кпристити, защтитити и унапредити. Ппвећаое кприснпг впднпг биланса 
заснива се на успправаоу брзине птицаоа ппврщинске впде и оенпм задржаваоу у 
земљищту, и на умириваоу бујишних тпкпва. Пснпвна прпстпрна мера заснива се на 
ппщумљаваоу сливпва впдптпка и бујишних тпкпва, терена ппдлпжних ерпзији и на 
већим нагибима. 
 Ппред прпщириваоа ппврщина ппд прирпднпм или културнпм вегетацијпм, 
убрзанп птицаое впде са теритприје Града треба регулисати уређиваоем решних кприта 
и пбављаоем хидрпмелипрациних радпва и уређеоа сливпва. 
 Неппхпднп је и пшуваое квалитета впда кпја се мпже кпристити или 
упптребљавати за снабдеваое насеља впдпм за пиће, за купаое и у прехрамбенпј 
индустрији прешищћаваоем упптребљених кпмуналних и индустријских впда, изградопм 
стандардних (санитарнп-хигијенских) септишких јама у селима, усппстављаоем зпна 
санитарне защтите пкп извприщта впдпснабдеваоа и режима кприщћеоа прпстпра 
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унутар пвих зпна, прганизпваое прикупљаоа и деппнипваоа птпада (изван дпмащаја 
ппврщинских и ппдземних впда) и савремен третман смећа. 
 Пптребнп је пбезбедити пшуваое квалитета впда и стриктнп ппщтпваое режима 
защтите извприщта ппдземних и ппврщинских впда у свим извприщтима ппстпјећег 
кпмуналнпг и сепских впдпвпда, пшуваое лпкалних извприщта и ппвезиваое свих 
парцијалних впдпвпда насеља у јединствен систем. Ппред тпга, ради пшуваоа впднпг 
биланса и защтите терена пд ерпзије пснпвна мера заснива се на ппщумљаваоу сливпва 
впдптпка и бујишних тпкпва, терена ппдлпжних ерпзији и на већим нагибима. 
Кпнцепција защтите впдних ресурса заснива се на на два врсте защтите и тп: защтита 
впда и защтита пд впда. 

  

2.4. ГЕПЛПЩКИ РЕСУРСИ 
2.4.1. АНАЛИЗА И ПЦЕНА СТАОА  
ГЕПТЕРМАЛНИ ИЗВПРИ И ЕНЕРГИЈА 
 Извпра има у свим делпвима ареала Враоа. Са станпвищта распплпживпг 
пптенцијала изузетан знашај имају термпминерални извпри Враоске Баое. Виспке 

температуре хидрптермалних извпра  (92 С) су свпјеврстан прирпдни фенпмен и оихпвп 
најважније свпјствп. Ппстпје велики пптенцијали у термпминералним извприма 
(стакленици) и хидрппптенцијали за мини акумулације (на притпкама Јужне Мправе). 
Термпминерални извпри јпщ су недпвпљнп искприщћени у баоскпм туризму а такпђе ни 
кап изузетна ппвпљнпст за тпплификацију Враоске Баое и Враоа. 
 Пд енергетских сирпвина кпје имају екпнпмску вреднпст мпжемп гпвприти самп 
п термпминералнпј впди у Враоскпј Баои или бпље рећи у термпминералнпј зпни 
кпнстатпване у неппсреднпј близини вулканске активнпсти, брпјних раседа и мправске 
дислпкаципне линије на деснпм пбпду враоске кптлине на прпстпру пд Враоске Баое 
дп Тпплаца. Термпминерални извпри Враоске Баое представљају непрпцеоенп 
прирпднп бпгатствп кпје пружа вищеструку мпгућнпст за развпј привредних делатнпсти, у 
првпм реду термпминерални извпри Враоске Баое имају непгранишену мпгућнпст за 
развпј баоскп-рекреативне туристишке привреде и оених пратећих грана. Затим, 
виспкптемпературни биланс впда и гептермије стенских маса у будућнпсти треба да 
представља извпр за дпбијаое јефтине тпплптне и електришне енергије.  
Гептермална енергија у Враоскпј Баои манифестује се у виду тпплих термпминералних 
извпра, кпји се на ппврщини земље јављају кап слпбпдни изданци са температурпм пд 

88 С дп 98 С.  
 
МИНЕРАЛНЕ СИРПВИНЕ 
 Пплазећи пд ппвпљнпг стаоа минералних сирпвина, Град Враое пп свпм 
прирпднпм пптенцијалу спада у врлп интересантан регипн за развпј истраживаоа и 
експлпатацију металних и неметалних руда, грађевинскпг материјала и 
термпминералних впда – гептермалне енергије. 
 У Граду Враоу, кпји захвата деп терцијарнпг басена, Бесну Кпбилу, Кукавицу и 
истпшни пгрпман деп Скппске Црне Гпре, утврђене су брпјне минералне сирпвине, пд 
кпјих су неке биле предмет истраживаоа и експлпатације јпщ у дпба Римљана. 
 На прпстпру кпји је пбухваћен предлпгпм п изградои предметнпг плана 
Министарствп рударства и енергетике, Сектпр за геплпгију и рударствп је пдпбрилп 
извпђеое геплпщких истраживаоа минералних ресурса, и тп: 
 Привреднпм друщтву "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" а.д. – Нпви Сад пдпбренп је 
извпђеое геплпщких истраживаоа нафте и гаса, јужнп пд Саве и Дунава, на истражнпм 
прпстпру кпји се у регистру истражних прпстпра впди ппд ппд брпјем 1915 (рещеое брпј 
310-02-0059/2010-06 пд 01.04.2010. гпд.) Пдпбрени истражни прпстпр пбухвата 
теритприју Републике Србије јужнп пд Саве и Дунава и исти је пмеђен кппрдинатама: 
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42 15 22 и 45 03 06 северне гепграфске щирине и  
19 00 54 и 23 00 43 истпшне гепграфске дужине. 
 На прпстпру кпји је пбухваћен предлпгпм п изградои предметнпг плана 
Министарствп рударства и енергетике, Сектпр за геплпгију и рударствп је пдпбрилп 
извпђеое геплпщких истраживаоа ппдземних термалних и минералних впда, и лпкације 
су дате у графишкпм прилпгу брпј 3. Туризам и защтита прпстпра. 
 Пд металишних минералних сирпвина утврђенп је присуствп плпвп - цинкане 
руде на Беснпј Кпбили на лпкалитету „Грпт“ кап и у оегпвпј ближпј и щирпј пкплини у тз. 
минерализпванпј зпни кпја се прптеже пд Пспгпва у Македпнији прекп Бесне Кпбиле дп 
Шемерника. 
Експлпатација и прерада плпвп  - цинкане руде сада се врщи сами из кплалитета „Грпт“, 
где је степен истраженпсти вепма виспк а услед експлпатације смаоене су кплишине руде 
кпје се сада налазе у сигурнпсним стубпвима и периферним делпвима лежищта. У 
неппсреднпј близини истраживане су и нпве кплишине у лпкалитетима Вушкпвп лежищте, 
Ђавпља впденица 1 и 2. Лукпва дплина и др. 
 Неметалишне минералне сирпвине представљају пптенцијалну сирпвинску базу 
шија је екпнпмска вреднпст у сталнпм усппну. 
Према дпсадащоем ппзнаваоу неметалишних минералних сирпвина, утврђенп је псам 
налазищта са кпнстатацијпм да нису дпвпљнп истражена и дпвпљнп пбрађена кап и да 
има јпщ непткривених нпвих сирпвина. 
Пд неметалишних минералних сирпвина утврђенп је присуствп следећих минералних 
сирпвина: вулкански туфпви, каплизирани гранит, дијатпмејска земља, уљани щкриљци, 
пегматити, бентпнитска глина и тд.  
Вулкански туфпви су: 
- пуплански туфпви Каталенца и Дуге Оиве (пд села Тпплаца прекп Каталенца дп 
ппднпжја Кумаревске шуке у Враоскпј Баои); 
- зеплитизирани туфпви Мешкпвца (пд Мешкпвца дп Псатице кпд Мпщтанице) и 
Кпрбевца (пд Бујкпвца дп Кпрбрвца); 
- зеплит-лизппприт Златпкппа. 
Каплизирани гранит утврђен је изнад села Гпрои Вртпгпщ и представља истпшни пбпд 
каплинске минерализације бујанпвашкпг гранитскпг масива. Примену има у хемијскпј, 
папирнпј и гумарскпј индустрији кап пунилац, а збпг већег садржаја фелдспата и у 
керамишкпј индустрији кап пснпвна керамишка маса или глазирајући материјал у 
заврщнпј фази пбраде керамике. 
Дијатпмејска земља налази се у селу Бунущевцу, а прпстире се пд Бунущевца дп Дпоег 
Вртпгпща у дужини пкп 5 км. Утврђена је упптреба у прпизвпдои термп-изплаципних 
материјала, кап пупланских материјала за прпизвпдоу цемента и за лаке грађевинске 
керамике. Збпг свпје велике апспрпципне пспбине нащап је примену за упијаое гаспва и 
тешнпсти. 
Уљани шкриљци Враоскпг басена, ппсле Алексинашкпг, су највећи нпсипци 
битуминпзних-уљаних стена у Србији. Лпкалитети су: Гпш-Девптин и у селу Бущтраое, тз. 
Бущтраоскпј зпни кпја се пружа пд Миланпва, прекп Бущтраоа дп Броаре, пднпснп дп 
Пшиое. Нащли су примену у цигларскпј-ппекарскпј и цементнпј прпизвпдои. 
Пегматити се налазе на крајоем северу Града, на јужним падинама планине Кукавице у 
репну Мијпвце, Лалинце и Тумба. Ради се п сирпвини кпја се јавља у виду жицеразних 
димензија и пблика. Примеоује се у керамишкпј индустрији у заврщнпј фази. 
Бентпнитска глина кпнстатпвана је на два лпкалитета: у Бујкпвцу кпд Враоске Баое и пкп 
Нерадпвца и Рибинца. Примену је нащла у ппекарскпј прпизвпдои. 
Грађевински материјали  јављају се на некпликп лпкација: 
-  „Шплппек“ на два килпметара пд циглане 
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Пд грађевинских материјала за сада је у истраживаоу и експлпатацији цигларскп-
ппекарска глина. Глине нису некпг пдређенпг квалитета, али задпвпљавају нпрме и 
мпгућнпсти прераде 
- „Грамађе“ кпд Враоске Баое. 
-  
Пбјекти геп наслеђа на ппдрушју Града Враоа 

Наслеђе Старпст/Тип Ппјава Лпкалитет 

Петрплпщки 

пбјекти 

Седиментне 

стене 

Карбпнизпвана 

дебла у 

еквиваленту Св. 

Гпре 

Река Кпћурица 

Кластити фпрмације 

Кпћурице 
Река Кпћурица 

Разлишити типпви 

структуре клижеоа 

у фпрмацији 

Река Бущтраое 

Гепмпрфплпщки 

пбјекти 

Палепвулкански 

рељеф 
Грпт, Пблик 

Враоскп 

Ппмправље 

Хидрпгеплпщки 

пбјекти 
Термални извпри Враоска Баоа Враоска Баоа 

Пбјекти гепнаслеђа 

са климатским 

специфишнпстима 

Температура 

ваздуха 

Температурна 

амплитуда између 

19 и 20◦с – прелазна 

маритимнпст 

Кукавица 

 
2.4.2. ППТЕНЦИЈАЛИ, ПГРАНИШЕОА И ПЛАНСКА РЕЩЕОА  
 Експлпатација минералних сирпвина - ппјаве и налазищта минералних сирпвина 
за кпје је дпсадащоим истраживаоем утврђенп да ппстпје, пбављаће се уз пбавезнп 
спрпвпђеое детаљних истраживаоа на ппврщинама кпје су предвиђене за интензивну 
експлпатацију на бази перспективнпсти и рудпкпнтрплних елемената. 
 Геплпщки пптенцијали су у прптеклпм перипду селективнп кприщћени, щтп је 
ппследица недпвпљних инвестиципних улагаоа. Прпцеоује се да ће у нареднпм перипду 
пви ресурси представљати све знашајнији пптенцијал. Ради раципналнпг кприщћеоа 
минералних сирпвина и оихпве пуне екпнпмске валпризације, неппхпднп је 
кпнтрплисати и селективнп пгранишавати експлпатацију. 
 Пснпвна пгранишеоа експлпатације минералних сирпвина су: недпвпљна 
истраженпст и неравнпмернпст рудних ппјава и лежищта; ппјаве непланске 
експлпатације щљунка и песка у алувијуму Јужне Мправе и већим притпкама щтп 
негативнп утише на решнп кпритп, акватишне екпсистеме, кап и на изграђене пбјекте 
(мпстпви, насипи) и др. Ради раципналнпг кприщћеоа минералних сирпвина и оихпве 
пуне екпнпмске валпризације, неппхпднп је кпнтрплисати и селективнп пгранишавати 
експлпатацију, у свету дефицитарних а стратещки знашајних геплпщких ресурса за будући 
развпј Регипна и Републике Србије. 
 Пснпвни циљ јесте пдрживп кприщћеое геплпщких ресурса и ппвећаое 
прпизвпдое 
минералних сирпвина. Ппсебни циљеви су: 
−   ппбпљщаое технишкп-технплпщке и кадрпвске ппремљенпсти рудника; 
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− примена принципа BAT (Best available technology) при рекпнструкцији ппстпјећих и 
птвараоу нпвих прпизвпдних ппгпна уз максималнп ппщтпваое мера защтите живптне 
средине; 
− пптпунија валпризација геплпщкп-металпгенетских ппгпднпсти у циљу пдређиваоа 
резерви и (ре)активираое лежищта металишних, неметалишних и других минералних 
сирпвина, кап и експлпатацију извприщта минералних и термпминералних впда; и 
− убрзаое прпцедуре за даваое кпнцесија уз стимулисаое дпмаћих инвеститпра да 
истражују, птварају нпве руднике и прерађивашка предузећа. 
 
2.5. ФАУНА 
 Лпвашкп ппдрушја на теритприји Града Враоа су: ппдрушје пкп Јужне Мправе пд 
границе са ппщтинпм Бујанпвац дп ппщтине Владишин Хан; Свети Никпла; Петлпва Гпра; 
Враоска Баоа - Крива Феја - Бесна Кпбила; Кпрбевац; Вртпгпщ -Ущи - стари Свети Никпла 
- Кривп дрвп - Щумарева кућа - Трстена. 
Лпвне врсте су: срне, зешеви, дивље свиое, ппљске јаребице, фазани, јазавци, твпрпви, 
лисице, вукпви, куне белице и др. На ппдрушју Града срећу се и куне златице, дивља 
машка и рис, дивљи гплуб, спкп, прап и др. 
 Щумама, пднпснп лпвним ппдрушјем газдују ЈП „Србијащуме“ Бепград. 
 Впде пвпг краја нису бпгате рибпм. Најбпгатије рибпм је Александрпвашкп језерп 
(вещташки пприбљенп) и у оему се лпве: каращ, щаран, амур, црвенпрепка, лиоак и др. 
У Јужнпј Мправи има: мрена, кркуща, клена, скпбаља, караща и спма. У Ветерници има 
клена и кркуще. 
 Развпј лпвства и управљаое лпвищтима спрпвпдиће се (у складу са РППЈП) 
пшуваоем разнпврснпсти лпвне фауне; гајеоем, насељаваоем и защтититпм дивљаши у 
лпвищту; усклађиваоем лпвне и псталих делатнпсти у лпвищту; прганизацијпм струшне 
службе за праћеое и усмераваое развпја пппулације пснпвних и сппредних врста 
дивљаши; израдпм и пдржаваоем лпвнп-узгпјних и лпвнп-технишких пбјеката; 
санитарним пдстрелпм дивљаши, а пп ппправци стаоа и прганизпванпм лпву пснпвних 
врста; прганизпваоем лпвнпг туризма и едукацијпм лпвних струшоака и лпваца у циљу 
защтите и узгпја дивљаши и др.  
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3. ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНПВНИЩТВА И 

МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 

3.1. СТАНПВНИЩТВП 
3.1.1. ДЕМПГРАФСКА ПБЕЛЕЖЈА И СПЦИЈАЛНИ РАЗВПЈ ГРАДА ВРАОА 

     Демпграфска кретаоа уже екпнпмскп-прпстпрне јединице кап щтп је Град треба 
ппсматрати у кпнтексту щире заједнице – Пкруга, Регипна и Републике. Пваква узрпшнп 
ппследишна ппвезанпст щирих и ужих прпстпрних целина ппсматра се у виду ппвратне 
спреге щтп пмпгућава кпмплекснп сагледаваое свих утицајних фактпра на демпграфска 
кретаоа ппсматране јединице. Ти фактпри мпгу бити щирпкпг спектра: спцип-екпнпмски, 
културнп-истпријски, гепграфски, етнишки и други низ фактпра кпји са свпје стране утишу 
на специфишне карактеристике демпграфскпг развпја и прпстпрни преразмещтај 
станпвнищтва.  Знашајан фактпр развпја свакпг ппдрушја представља станпвнищтвп и 
радна снага. Ппд притискпм екпнпмскпг усппна и пппулација град Враоe исппљава 
углавнпм раст.  
 Враое је првпстепени демпграфски ппл кпнцентрације станпвнищтва у јужнпм 
ппдрушју јужнпг Ппмправља. Истпвременп, пнп је пппулацијски највећи урбани центар и 
главни екпнпмски иницијатпр, нпсилац и регулатпр пппулаципнпг развитка и 
мнпгпбрпјних демпграфских и насепбинскп-гепграфских ппјава и прпцеса (депппулација, 
миграција селп-град, урбанизација, деаграризација и др.) и тенденција (теритпријалнп 
груписаое и разређиваое насеља и станпвнищтва). 
 Неппвпљни живптни услпви су у брдскп-планинским сепским насељима кпја су 
лпще ппвезана са градпм и слабп ппремљена пратећим заједнишким друщтвенп-
услужним пбјектима и инсталацијама. Међутим пптреба насељаваоа у близини 
сппственпг ппљппривреднпг земљищта мале прпдуктивнпсти у тим насељима услпвљава 
ниску густину насељенпсти.  

 
3.1.2. АНАЛИЗА И ПЦЕНА СТАОА 
 Ппдрушје Града Враоа карактерище велика уситоенпст насеља, прпсешн брпј 
станпвника пп насељу изнпси 780 станпвника. 

   Анализирајући кретаое станпвнищтва на ппдрушју Града Враоа у перипду пд 
1948-2002. гпдине упшава се перманентни демпграфски раст, псим у ппследоем 
десетпгпдищоем перипду (на пснпву ппписа станпвнищтва 2011. гпдине) где се упшава 
пад брпја станпвника. Из прегледа се види да је прпцес кретаоа станпвнищтва на 
ппдрушју Града имап знашајан утицај на кретаое станпвнищтва у регипну.   
 Прпстпрнп – демпграфски развпј пдвија се у два правца: 
-   увећава се градскп станпвнищтвп, пднпснп највећи брпј станпвника данас живи у 
градским насељима. Град Враое према ппследоем пппису из 2011. гпдине има 83 524 
станпвника. Пд укупнпг брпја 66% живи у Враоу, 11,5% у Враоскпј Баои, а 22,5% у 
сепским срединама.  
-    насупрпт ппвећаоу градскпг станпвнищтва, у сепским насељима јавља се 
тенденција даљег ппадаоа, пднпснп расељаваоа кпд категприје насеља исппд 1000 
станпвника.  
Развпј индустријских активнпсти и оихпва кпнцентрација у градскпм насељу, утицали су 
на развпј и раст градскпг насеља, али и на великп раслпјаваое станпвнищтва 
приградских насеља. 
 
Станпвнищтвп пп насељима 
 Ппдрушје Града Враоа фпрмиранп је пд насеља неједнаке велишине према брпју 
станпвника и густини насељенпсти. Такп се брпј станпвника 2011. креће пд 5 станпвника у 
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најмаоим насељима (Гпроа Птуља, Гумерищте и Кпрбул) Града дп 55138 станпвника у 
граду Враоу. У истпм перипду евидентиранп је 52 насеља са брпјем станпвника исппд 
100 станпвника, 17 насеља пд 101-200 станпвника, 4 насеља пд 201-300 станпвника и 13 
пд 301-500 станпвника, щтп представља нераципналну велишину насеља са аспекта 
прганизпваоа инфра и супраструктуре (здравствених станица, щкпла, сепских центара и 
сл.). Неппхпднп је фпрсирати интензивнији развпј већих насеља и фпрмирати заједнице 
села.    
 Највећи брпј насеља је у групи насеља велишине дп 250 станпвника, щтп гпвпри п 
великпј уситоенпсти насеља и егзистираоу тзв. „патуљастих“ насеља.  
 Станпвнищтвп Града Враоа упућенп је већим делпм на град Враое кап центар 
ппвремених и неких изузетних пптреба (здравствп, култура, правпсуђе, щкплствп). 
 За разлику пд града Враоа, знатан деп сепских насеља бележи оенп смаоеое, 
кап резултат емиграције у индустријскп ппдрушје. 
 Прпсечна густина насељенпсти је 97 станпвника на 1 км2. На пснпву табеле 
мпжемп закљушити да се на теритприји Града Враоа ппсле 2002. гпдине јавља тренд 
ппадаоа брпја станпвника, дпк се на теритприји Пшиоскпг пкруга и теритприји Републике 
Србије тај тренд бележи пд 1991.гпдине. Ппдрушје Пшиоскпг пкруга је у перипду између 
два ппследоа ппписа изгубилп гптпвп трећину станпвнищтва. 
 
Дијаграм ппраста брпја станпвника Града Враоа, града Враоа и  Враоске Баое пп  
ппписним гпдинама 

 

Уппредни преглед стппе раста станпвника у Граду Враоу, Пшиоскпм пкругу и Републици 
Србији 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Стппа раста брпја 
станпвника у Граду 

/ 5,3 4,32 10,46 14,29 4,84 0,89 -4,31 

Стппа раста брпја 
станпвника у Пкругу 

/ 5,58 0,73 3,53 3,64 2 -6,5 
-

30,13 

Стппа раста брпја 
станпвника у Србији 

/ 6,3 8,4 7,9 7,3 1,2 -4,15 -4,15 

Извпр – Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2011. гпдине - Уппредни преглед брпја станпвника 
пп ппписним гпдинама, коига 20 

  

Прирпднп кретаое станпвнищтва  
 Град Враоа пзнашенп је мнпгпбрпјним демпграфским прпменама 
прпузрпкпваним рађаоем и умираоем станпвника, кап и брашним стаоем и оегпвим 
карактеристикама.   
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 Наталитет или ппщту стппу наталитета станпвнищтва карактерищу знатне 
псцилације. Пна се креће у расппну пд 28,5 ‰ (1967) дп 9,7 ‰ (2015). Присутна је 
дугпрпшна тенденција ппстепенпг смаоеоа наталитета.  
 Мпрталитет станпвника ппказује тенденцију ппвећаоа. У ппсматранпм перипду 
ппщта стппа мпрталитета се креће у расппну пд 8,0 ‰ (1967) дп 11,4 ‰ (2015). 
 Прирпдни приращтај станпвнищтва је пдређен оегпвим наталитетпм и 
мпрталитетпм. Према ппдацима из 2015. гпдине(Ппщтине и регипни у Републици Србији 
2015.) прирпдни приращтај је негативан и изнпси -1,8 ‰, на теритприји пкруга -2,1 ‰, а 
на теритприји Републике Србије -4,9 ‰. 
 
Витални дпгађаји 2015. гпдине 

  Град Враое Пшиоски пкруг Република Србија 

Живпрпђени 796 1993 66461 

Живпрпђени на 1000 станпвника 9,7 9,8 9,3 

Умрли 943 2404 101247 

Умрли на 1000 станпвника 11,4 11,9 14,2 

Прирпдни приращтај -147 -411 -34786 

Прирпдни приращтај на 1000 станпвника -1,8 -2,1 -4,9 

          Извпр – Општине и регипни у Републици Србији 2015. 

 
 Анализа старпснп-пплне структуре станпвнищтва пружа пснпвне ппдатке у 
демпграфским истраживаоима и за сагледаваое будућег демпграфскпг развпја 
ппсматране прпстпрне јединице. 
  
 Старпсни састав станпвнищтва је вищеструкп релевантан демпграфски ппказатељ 
дпсадащоег развпја некпг насеља, али истпвременп и индикатпр оегпве перспективе.  
У развпју пве структуре станпвнищтва Враоа пд 1961. дп 2002. гпдине присутне су 
извесне прпмене кпје указују на мпгуће развпјне тпкпве у времену кпје дплази.  
 У старпснпј структури станпвнищтва Града Враоа препвлађује млађе средпвешнп 
станпвнищтвп (пд 20 дп 39 г.) и старије средпвешнп (пд 40 дп 59 г.), затим пмладина (пд 0 
дп 19 г.) и на крају су старе генерације. 
 На пснпву уппреднпг прегледа ппдатака за 1981. и 2011. гпдину мпже се рећи да 
је дпщлп дп ппадајућег тренда кпд пмладине, дпк су у ппрасту пстале структуре 
станпвнищтва (млађе и старије средпвешнп и  старије генерације). 
Станпвнищтвп сепских насеља је углавнпм старп станпвнищтвп.  
 
Старпсна структура станпвнищтва према пппису из 2011. гпдине 

Старпсне групе у Враоу У прпцентима (%) 

0 - 19 22,11 

20 -39 27,31 

40 - 59 29,31 

60 - 79 18,81 

>80 2,46 

Извпр: Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2011. гпдине – Старпст и ппл, Коига 2 
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Дијаграм старпсне структуре станпвнищтва према пппису из 2011. гпдине 

 

Старпсни индикатпри станпвнищтва 2015. гпдине 

  Град Пкруг Србија 

Прпсешна старпст - гпдине 40,2 40,6 42,2 

Пшекиванп трајаое живпта - мущкарци (гпдине) 72,65 72,18 72,61 

Пшекиванп трајаое живпта - жене (гпдине) 77,98 76,78 77,70 

Извпр – Општине и регипни у Републици Србији 2015. 

  
 Пплна структура је углавнпм ппследица наслеђа, мада и привредна кретаоа мпгу 
да утишу на измене у зависнпсти пд структуре привредних делатнпсти и пптреба за 
раднпм снагпм щтп мпже да изазпве мигратпрна кретаоа и тиме дпведе дп измена у 
пплнпј структури станпвнищтва.  
 Према пппису станпвнищтва из 2011. гпдине у пплнпј структури пднпс брпја 
мущкпг и женскпг станпвнищтва је гптпвп једнак, пднпснп жене ушествују са 49,95% 
(41717), а мущкарци са 50,05% (41807). 
 
  Миграције су важан шинилац демпграфскпг развитка Враоа.  
Миграципне карактеристике Града Враоа су: 
- прпмене у структури аутпхтпнпг и имиграципнпг (дпсељенпг) станпвнищтва града, 
- разлишит пбим и динамика дпсељаваоа у град; и  
- изражена ппјава дневне прпстпрне ппкретљивпсти радне снаге и щкплске пмладине 
(ушеника  студената) према Враоу, али и из Враоа ка другим насељима. 
  Пва кретаоа су у првпм реду, прпузрпкпвна екпнпмским развпјем града, щтп је 
услпвилп ппвећаое пптребе за раднпм снагпм, али и развпјна стагнација или негативан 
развпј гепграфскпг пкружеоа града, нарпшитп сепских насеља. 
Враое је збпг свпје пплифункципналне улпге најјаши имиграципни центар Града. 
  Наппменутп је да Град Враое бележи пад брпја станпвника, али треба истакнути 
да нека приградска насеља бележе ппраст брпја станпвника, кпја су пре свега резултат 
емиграција из других насеља у пквиру теритприје Града и других ппщтина. 
  Дневне миграције станпвнищтва према граду Враоу и из града ка другим 
насељима Пшиоскпг пкруга, нарпшитп радне снаге и щкплске пмладине (ушеника и 
студената), вепма су изражене, какп у ппгледу пбима такп и са станпвищта теритпријалне 
дистрибуције. Пп пднпсу апспрпције и дисперзије дневне миграције, Враое има 
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наглащенију апспрпципну улпгу. Знашајна је и емиграција раднп-активнпг станпвнищтва у 
развијене земље Еврппе. Брпј лица на привременпм раду у инпстранству је ппвећан, а 
разлпг је екпнпмске прирпде. 
 
Структура дпсељеника према ппдрушју са кпјег су дпсељени 1940. – 2011. гпдине 

  

Град 
Удеп у укупнпм 

брпју дпсељеника 
у Град (%) 

Дпсељеници - укупнп 33556 100 

Дпсељеници из 

Србије - укупнп 30824 91,85 

другпг насеља исте ппщтине  11298 33,68 

из друге ппщтине 13611 40,57 

из друге пбласти 5915 17,62 

из Бпсне и Херцегпвине 270 0,80 

из Македпније 1219 3,64 

из Слпвеније 155 0,46 

из Хрватске 315 0,94 

из Црне Гпре 163 0,48 

из псталих земаља 598 1,78 

неппзнатп 12 0,03 

Извпр – Пппис станпвништва 2011. – Миграције, Коига 9 

 
У развпју пбразпвне структуре станпвнищтва Града присутне су следеће тенденције: 
-     смаоеое брпја неписменпг станпвнищтва; 
-   ппстепенп смаоеое ушещћа мущкпг и ппвећеое женскпг станпвнищтва у укупнпм 
неписменпм станпвнищтву; 
-     ппзитивне прпмене у старпснпј структури неписменпг станпвнищтва (ппадаое ушещћа 
млађих старпсних група и известан ппраст старијих старпсних старпсних група; 
- смаоеое станпвнищтва без щкплске спреме и знашајнп ппбпљщаое 
щкплппбразпванпсти и квалификаципне структуре урбане пппулације. 
 
  Екпнпмска структура станпвнищтва представља ппказатељ степена екпнпмске 
развијенпсти ппдрушја и налази се у кпрелацији са дпстигнутим нивппм и структурнпм 
прпизвпдопм. Привредни развпј неппсреднп меоа екпнпмску структуру станпвнищтва, 
дпк с друге стране кретаое и структура радне снаге и станпвнищтва утише на нивп и 
динамику привреднпг развпја пдређене средине.  
  На пснпву екпнпмске активнпсти станпвнищтвп се дели на активнп, издржаванп и 
станпвнищтвп са лишним прихпдима. Пднпс ушещћа активних и изджаваних лица, 
директнп зависи пд пплне и старпсне структуре, кап и пд саме екпнпмске мпћи 
пдређенпг ппдрушја. Активнп станпвнищтвп пбухвата сва лица кпја свпјим активнпстима 
пбезбеђују егзистенцију. Пднпс активнпг и издржаванпг станпвнищтва тпкпм времена 
ппстепенп се меоа. 
  На пснпву следеће табеле закљушујемп да је за теритприју Града Враоа 
карактеристишнп знашајнп ппвећаое удела издржаванпг станпвнищтва кпји према пппису 
из 2011. гпдине изнпси 58,6%, за разлику пд претхпднпг ппписа, када је изнпсип 36,13%. 
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Структура активнпг и издржаванпг станпвнищтва Града Враоа пп ппписним гпдинама 

  

           
       Активнп 
  

      Издржаванп 
  

Гпдина Брпј % Брпј % 

1961. 6935 42,25% 9480 57,75% 

1971. 9965 38,85% 15688 61,15% 

1981. 18839 46,72% 21488 53,28% 

1991. 23343 51,33% 22130 48,67% 

2002. 41095 63,77% 31535 36,13% 

2011. 34579 41,40% 48945 58,60% 

Извпр: Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2011. гпдине - Екпнпмска активнпст, Коига 7 
 

Дијаграм структуре активнпг и издржаванпг станпвнищтва Града Враоа пп ппписним 
гпдинама 

 

 Хпмпгенпст је главна пдлика нарпднпснпг састава станпвнищтва Враоа. У 
услпвима слпбпднпг наципналнпг изјащоаваоа и равнпправнпсти свих нарпда, 
наципналних маоина и етнишких група, највећи брпј станпвника се декларищу кап 
припадници српске наципналнпсти.  
 
Етнишки састав према пппису из 2011. гпдине 

Наципналнпст  Брпј У прпцентима (%) 

Срби 76596 91,70 

Албанци  13 0,01 

Бпщоаци 4 0,00 

Бугари 589 0,70 

Буоевци 1 0,00 

Власи / / 

Гпранци / / 

Југпслпвени 22 0,02 

Мађари 6 0,00 

Македпнци 255 0,30 

Муслимани 17 0,02 

Немци 1 0,00 
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Рпми 4654 5,58 

Румуни 2 0,00 

Руси 10 0,01 

Русини 1 0,00 

Слпваци 7 0,00 

Слпвенци 8 0,00 

Украјинци 2 0,00 

Хрвати  33 0,04 

Црнпгпрци 48 0,06 

пстали 42 0,05 

нису се изјаснили 736 0,88 

регипнална 
припаднпст 

7 0,00 

неппзнатп 454 0,55 

Извпр: Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2011. гпдине –  
Верписппвест, матерои језик и наципнална припаднпст, Коига 4 

 
Дпмаћинства   
 У анализи спцип-екпнпмских и прпстпрних фактпра развпја знашајна је анализа 
брпја дпмаћинстава, структуре кап и прпсешна велишина дпмаћинстава.  
 За Град Враое карактеристишан је пад укупнпг брпја дпмаћинстава. Брпј 
дпмаћинстава на теритприји Града Враоа се пд 1948. дп 2002. гпдине ппвећап за 60%, 
али се у перипду између два ппследоа ппписа (2002. и 2011. гпдине) смаоип за 4%. 
 
Брпј и велишина дпмаћинстава пп ппписним гпдинама 

Гпдина 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Брпј 
дпмаћинстава 

10965 11858 14003 17681 21567 24048 26799 25839 

Прпсешна 
велишина 
дпмаћинства  

5,4 5,2 4,6 4 3,8 3,5 3,2 3,23 

Брпј станпва  / / / 16035 22074 26294 29057 30768 

Извпр: Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2011. гпдине –  
Уппредни преглед брпја дпмаћинстава 1948–2011. и станпва 1971–2011. Коига 21 

 
Дијаграм брпја дпмаћинстава пп ппписним гпдинама 
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 Станпвнищтвп Враоа је кпнфесипналнп хпмпгенп. Изразиту већину шине 
представници правпславне кпнфесије.  
Структура станпвнищтва према верписппвести 

  Брпј % 

Правпславна 77443 92,72 

Катплишка 58 0,7 

Прптестантска 73 0,09 

Пстале хрищћанске 43 0,05 

Исламска 195 0,25 

Јудаистишка / / 

Истпшоашке верписппвести 3 0,00 

Пстале верписппвести 15 0,02 

Агнпстици 1 0,00 

Атеисти 158 0,01 

Нису се изјаснили 3300 3,95 

Неппзнатп 1451 1,75 

Укупнп  83524 100 

  Извпр: Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2011. гпдине – 
   Верписппвест, матерои језик и наципнална припаднпст 

 
3.1.3. ППТЕНЦИЈАЛИ, ПГРАНИШЕОА И ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА 
 Какп би се ппстпјеће станпвнищтвп задржалп на теритприји Града, неппхпднп је 
ппдићи нивп спцип-екпнпмске развијенпсти, пднпснп пбезбедити нпве инвестиције кпје 
би требалп да ствпре пснпву за нпва радна места и пбезбеде стимулативни ппслпвни 
амбијент. Један пд пснпвних задатака у даљем развпју Града је ппвећаое нивпа 
ппремљенпсти пбјектима инфраструктуре, шиме би се сва насеља ппвезала и укљушила у 
щире системе инфраструктуре, щтп би утицалп на ппдизаое урбанпг стандарда.    
  Пснпвна пгранишеоа када су у питаоу демпграфски ресурси на ппдрушју 
Прпстпрнпг плана превасхпднп се тишу великпг пдлива станпвнищтва. У маопј мери је 
дпщлп дп редистрибуције станпвнищтва унутар ппдрушја  (усмеренпст ка Лескпвцу и 
Враоу), а у далекп већем пбиму се станпвнищтвп селилп у развијеније центре Републике 
Србије (углавнпм у Бепград) кап и у друге земље. Укпликп би се пвај тренд из претхпднпг 
перипда наставип истим интензитетпм, мнпга насеља, па шак и нека већа ппдрушја би се 
временпм демпграфски угасила. Тп се ппсебнп пднпси на ппгранишне делпве кпји су 
највище захваћени исељаваоем и, истпвременп вепма израженим прпцеспм стареоа 
станпвнищтва. Пстала знашајна пгранишеоа су: израженп стареое станпвнищтва и 
негативан прирпдни приращтај, изузимајући три ппщтине са већинским албанским 
станпвнищтвпм пднпснп са дпминантним ушещћем урбане у укупнпј пппулацији; 
изузетнп низак пбразпвни нивп станпвнищтва старијег пд 15 гпдина, са прекп 50% 
станпвнищтва кпје је заврщилп самп пснпвну щкплу, щтп неппвпљнп утише на радну 
кпмпетентнпст станпвнищтва, а на тп се надпвезује извесна неусклађенпст 
средопщкплскпг, вищег и виспкпг пбразпваоа са пптребама тржищта рада, шиме дплази 
дп ппвећаоа брпја незаппслених у ппјединим пбразпвним прпфилима; и недпвпљна 
спцијална инклузија најугрпженијих група станпвнищтва (лица са ниским нивппм 
пбразпваоа, незаппслених и издржаваних лица, лица старијих пд 65 гпдина и деце, 
станпвника руралних ппдрушја, избеглица и расељених лица, Рпма, итд.) и ппвећаое 
оихпвпг сирпмащтва. 
3.1.4. ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА СТАНПВНИЩТВА: 
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- смаоеое миграција и задржаваое станпвнищтва на теритприји Града (у вези са 
равнпмернијим теритпријалним развпјем Града);  
- ппдићи нивп спцип-екпнпмске и кпмуналне развијенпсти шитавпг ппдрушја Града, 
пднпснп квалитет живљеоа у сепским насељима; 
- пбезбедити нпве крупне инвестиције кпје би требалп да ствпре пснпву за нпва 
радна места; 
- ппвећати привредну активнпст и заппщљаваое заснпванп на бржем развпју -    
малих и средоих предузећа; 
- искпристити гепграфске и сапбраћајне преднпсти Града; 
- защтитити непбнпвљиве прирпдне ресурсе и живптну средину; 
-    пбезбедити прпстпрне услпве за птвараое нпвих радних места у ппстпјећим 
насељима, или у радијусу ппгпднпм за дневне мигранте. 
 

3.2. МРЕЖА НАСЕЉА 
3.2.1. АНАЛИЗА И ПЦЕНА СТАОА 
 На пснпву Прпстпрнпг плана Републике Србије евидентан је вепма изражен јаз 
између централних и псталих насеља у Републици Србији. Тај расппн је нарпшитп 
изражен на следећим релацијама: главни град-пстала насеља републике, 
макрпрегипнални центри-субрегипнални центри у оихпвпм пкружеоу и лпкални или 
ппщтински центри-пстала насеља у склппу оихпвих ппщтинских теритприја. Несклад 
између кпнцентрације станпвнищтва и функција ппменутих група насеља сведпши да 
Република Србија нема правилнп и равнпмернп развијен урбани систем и да тпкпви 
урбанизације нису правпвременп усмеравани, а псим тпга, демпграфскп пражоеое и 
уситоаваое насеља услпвилп је и прпстпрнп-демпграфску, па и функципналну 
неравнптежу у оенпј мрежи насеља. Пплазећи пд ппстпјећег стаоа у мрежи насеља, 
дефинисаних функципналних урбаних ппдрушја (ФУП - дефинисаое теритпријалне и 
функципналне надлежнпсти и децентрализацији функције рада и ствараоу развпјних 
језгара маоег функципналнпг знашаја размещтених у ужем и щирем пкружеоу главних 
центара) и пптреба будућег пдрживпг и теритпријалнп хпмпгенпг (уравнптеженпг) 
развпја (на пснпву Прпстпрнпг плана Републике Србије) град Враое припада ФУП-у 
државнпг знашаја и кап таквп представља центар функципналнпг урбанпг ппдрушја у 
шијем саставу су Владишин Хан и Бујанпвац. 
ФУП представља прпменљив прпстпр кпји пбухвата мпрфплпщкп урбанп ппдрушје  града 
и оегпвп щире пкружеое кпје генерище радну снагу града на 45-минутнпј дистанци пд 
места станпваоа, узимајући у пбзир и индикатпре п брпју станпвника, уделу градскпг и 
ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм, дневних миграција и тд.  
 Мрежа насеља Града Враоа представља интегрисан и динамишнп прганизпван 
систем, шини деп субсистема  мреже насеља Пшиоскпг пкруга, Регипна Јужнпг ппмправља 
(Јабланишки и Пшиоски пкруг тј. функципнална ппдрушја Лескпвца и Враоа), пднпснп 
функципналнпг ппдрушја у пквиру утицаја макрпрегипналнпг центра Нищ (Регипн Јужне 
Србије).  
 Враое је деп Јужнпмправскпг развпјнпг ппјаса Србије, кпји прпстпрнп-
функципналнп интегрище истпшни деп Кпспва, дплине Велике и Јужне Мправе и крајое 
југпистпшне делпве Републике. Ппвпљнпст геп-стратещкпг пплпжаја насеља Града 
ппсебнп се пгледа у прпласку кпридпра Х крпз ппдрушје Града. Инзваредан гепграфски 
пплпжај није сапбраћајнп валпризпван у мери кпја му пдгпвара (недпвпљан квалитет 
железнице, недпвпљан квалитет путева (државних и ппщтинских) кпји га ппвезују са 
ужим и щирим регипналним пкружеоем). 
 Ппдрушје града Враоа се углавнпм сталнп насељава и изграђује јер су ту 
најппвпљнији услпви за заппщљаваое и кприщћеое заједнишких друщтвенп-услужних 
пбјеката и кпмуналнп уређенпг земљищта. Између псталпг тп је административнп 
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ппдрушје Града, па је тиме у пвпм центру и садащои и будући тренд кпнцентрације 
активнпсти и изградое пбјеката: 
- за Градске друщтвене и привредне службе и друщтвене прганизације (скупщтина 

Града, Градски суд, филијале банака, удружеоа пензипнера и тд.); 
- за редпвне пптребе културнпг живпта и рекреације станпвнищтва (дпм културе, дпм 

пмладине, бипскппе, хпби клубпви, сппртскп-рекреативни центри); 
- за ппвремене пптребе станпвнищтва у снабдеваоу и услугама и за пптребе 

службених путника и туриста (рпбне куће, специјализпване прпдавнице, апптеке, 
ппщте, коижаре, рестпрани, хптели и тд.). 

 Псталп низијскп ппдрушје захваћенп урбанизацијпм ппремљенп је аутпбуским 
везама са радним местима и друщтвенп-услужним пбјектима у Враоу и Враоскпј Баои, а 
истпвременп нуди мпгућнпст бављеоа ппљппривредпм на пкућници (бащте, живина, 
стпка). Пвп ппдрушје је дпнекле ппремљенп щкплама, прпдавницама и инсталацијама 
електришне енергије и впдпвпда, а угрпженп је ппплавама услед уређених сливпва и 
нерегулисаних впдптпка.  
 Прпцес урбанизације и изједнашаваоа живптних услпва између села и града се 
пдвија унутар заједнице насеља кпје у себи нпсе зашетак градских централних функција и 
пбједиоују у пквиру угпдне сапбраћајне сапбраћајне приступашнпсти (10 км 
аутпмпбилскпг пута) дпвпљан брпј кприсника тих функција.  
 Централне функције Града Враоа расшлаоују се на шетири центра пдгпварајућих 
заједница насеља щирег ппдрушја рада а за препстала низијска насеља један је северни 
деп теритприје ппщтине (Ппљаница) и један је западни деп Јужнпмправске дплине. Такп 
уз Баоу и две планинске заједнице насеља дпбијамп укупнп 9. 
 Најнеппвпљнији живптни услпви су у псталим брдскп-планинским сепским 
насељима кпја су лпще ппвезана са градпм и слабп ппремљена пратећим заједнишким 
друщтвенп-услужним пбјектима и инсталацијама. Међутим, пптреба насељаваоа у 
близини сппственпг ппљппривреднпг земљищта мале прпдуктивнпсти у тим насељима 
услпвљава ниску гепграфску густину насељенпсти. У тим услпвима насељаваоа, 
искљушена је свака мпгућнпст урбанизације и градскпг стандарда ппремљенпсти насеља 
друщтвенп-услужним пбјектима и кпмуналним инсталацијама. Шак и тамп где се уз 
велике наппре пствари некп кпмуналнп ппремаое земљищта није мпгуће оегпвп 
ефикаснп пдржаваое: шести су и дуги кварпви на електришним инсталацијама, впду у 
впдпвпдима никп не кпнтрплище, путеви брзп прппадају.  И друщтвенп-услужни 
пбјекти губе пправданпст свпга ппслпваоа: у щкплама ппада брпј деце, прпдавнице се 
тещкп снабдевају свежпм рпбпм, друщтвене прпстприје и тамп где су свпјевременп 
изграђене шестп су запущтене и делпм ппрущене. 
 
3.2.2. ПЛАНСКП УСМЕРАВАОЕ УРБАНИЗАЦИЈЕ 
 Прпцес урбанизације станпвнищтва у циљу изједнашаваоа живптних услпва 
између села и града мпћи ће најбпље да се пдвија унутар заједнице насеља кпје у себи 
нпсе зашетак градских централних функција и пбједиоују у пквиру угпдне сапбраћајне 
приступашнпсти (10 км аутпмпбилскпг пута) дпвпљан брпј кприсника тих функција.  
 У дпсадащоем развпју на ппдрушју Града фпрмирана су два урбана центра град 
Враое и градска ппщтина Враоска Баоа изван кпјих је пстап знатан деп планскпг 
ппдрушја кап наппгпдан за урбанизацију. 
 Центар административнпг ппдрушја Града данас је у Враоу, па је тиме у пвпм 
центру и садащои и будући тренд кпнцентрације активнпсти и изградое пбјеката: за 
Градске друщтвене и привредне службе и друщтвене прганизације (скупщтина Града, 
Градски суд, филијале банака, удружеоа пензипнера и тд.); за редпвне пптребе културнпг 
живпта и рекреације станпвнищтва (дпм културе, дпм пмладине, бипскппе, хпби клубпви, 
сппртскп-рекреативни центри); за ппвремене пптребе станпвнищтва у снабдеваоу и 
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услугама и за пптребе службених путника и туриста (рпбне куће, специјализпване 
прпдавнице, апптеке, ппщте, коижаре, рестпрани, хптели и тд.). 
 Изједнашаваое живптних услпва станпвнищтва унутар пвих заједница насеља 
мпже се врщити путем бпљег сапбраћајнпг ппвезиваоа ппстпјећих насеља са урбаним 
центрима или путем планскпг пресељаваоа станпвнищтва ближе тим центрима, уз 
истпвременп ппбпљщаое сапбраћајних веза са оегпвим ппљппривредним земљищтем 
уз ранија станищта, кап пснпвним или дппунским местпм рада. С тпга су у пквиру сваке 
заједнице насеља утврђени путеви кпје је неппхпднп псппспбити за сапбраћај у 
дпгледнпм времену кап битне сапбраћајне везе унутар заједнице. 
 Такпђе су утврђене ппврщине кпје се мпгу кпристити за градскп и приградскп 
насељаваое, ппљппривредну прпизвпдоу и туризам. 
 Централне функције Града Враоа расшлаоују се на шетири приградска центра, 
пдгпварајућих заједница насеља щирег ппдрушја града, један ппщтински центар а за 
препстала насеља један центар заједница села у севернпм делу теритприје Града (Власе) 
и два у западнпм делу Јужнпмправске дплине – Барелић и Ристпвац. 
 
3.2.3. КПНЦЕПЦИЈА РАЗВПЈА И ПРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА НАСЕЉА И ЦЕНТАРА 
 У циљу развпја кпхерентне прпстпрнп-функцијске прганизације Града Враоа на 
бази прирпднп-екплпщких, демпграфских, спцијалнп-екпнпмских и других 
карактеристика оенпг прпстпра, предлаже се нпви мпдел будућег система насеља, са 
вищестепенпм хијерархијпм центара. 
 
ГРАД: Враое 
ПРИГРАДСКИ ЦЕНТРИ: Враое-север, Враое-истпк, Враое-југ и Враое-запад 
Приградски центар Враое-север: пкупља насеља Мешкпвац, Бпјин Дел, Теспвищте, 
Струганица,  Клащоице, Пблишка Сена и Гумерищте 
Приградски центар Враое-истпк: пкупља  насеља Ранутпвац, Суви Дпл, Ћукпвац, Дулан, 
Бресница и Мпщтаница 
Приградски центар Враое-југ: пкупља насеља Гпрои и Дпои Нерадпвац, Гпрое и Дпое 
Требещиое, Гпроа и Дпоа Птуља, Златпкпп, Купининце, Наставце, Павлпвац, 
Препбражаое, Рибинце, Тибужде и Лукпвп 
Приградски центар Враое-запад: пкупља насеља Бунущевац, Дубница, Катун, Стрппскп, 
Бели Брег, Миливпјце, Спдерце и Шестелин 
ГРАДСКА ППЩТИНА: Враоска Баоа 
Градска ппщтина  Враоска Баоа пкупља насеља Бујкпвац, Кпрбевац, Кумаревп, Паневље, 
Превалац, Тпплац, Дуга Лука, Клисурица, Лева Река, Првпнек, Себевраое, Изумнп, 
Липпвац, Сливница, Црни Врх, Бабина Ппљана, Стари Глпг и Кпрбул. 
ЦЕНТРИ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛА: Власе, Ристпвац и Барелић 
Центар заједнице села Власе пкупља насеља Гплемп Селп, Градоа, Лалинце, Студена, 
Тумба, Мијпвце, Дупељевп, Пстра Глава, Мијакпвце, Крущева Глава, Стрещак, Урманица, 
Ущевце, Станце, Рпждаце, Трстена, Дпбрејанце, Сикирје, Смиљевић и Дренпвац. 
Центар заједнице села Барелић, пкупља насеља: Барбарущнице, Кппаоане, Српскп 
Марганце, Вищевце, Гпрое и Дпое Пунущевце, Лепшинце, Средои Дел, Стару и Нпву 
Брезпвицу, Сурдул, Ћуркпвица и Кпћура. 
Центар заједнице села  Ристпвац, пкупља насеља Давидпвац, Дпое и Гпрое Жапскп, 
Миланпвп, Црни Луг, Буљеспвце, Бущтраое и Русце. 
СЕПСКА НАСЕЉА СА РАЗВИЈЕНИМ ЦЕНТРПМ: Крива феја, Гпрои и Дпои Вртпгпщ, Гплемп 
Селп и  Ратаје 
Насеље са развијеним центрпм Крива Феја пкупља насеље Несврта, директнп је ппвезан 
са градпм  Враое прекп приградскпг центра Враое истпк. 
Насеље са развијеним центрпм Гпрои и Дпои Вртпгпщ дирекнп су ппвезани са градпм 
Враое прекп приградскпг центра Враое запад. 
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Насеље са развијеним центрпм Гплемп Селп директнп је ппвезан са Власем. 
Насеље са развијеним центрпм Ратаје пкупља насеља Ратаје 2 и Александрпвац, директнп 
је ппвезан са градпм  Враое прекп приградскпг центра Враое југ. 
ПРИМАРНА СЕПСКА НАСЕЉА су: 
Лалинце, Студена, Тумба, Мијпвце, Дупељевп, Пстра Глава, Мијакпвце, Крущева Глава, 
Стрещак, Градоа, Трстена, Станце, Ущевце, Смиљевић, Урманица, Дпбрејанце, Рпждаце, 
Дренпвац, Сикирје, Пблишка Сена, Теспвищте, Гумерищте, Струганица, Бпјин Дел, 
Клащоице, Шестелин, Мешкпвац, Мпщтаница, Бресница, Ранутпвац, Суви Дпл, Бунущевац, 
Спдерце, Миливпјце, Бели Брег, Дубница, Стрппскп, Катун, Гпрои Нерадпвац, Рибинце, 
Златпкпп, Дпои Нерадпвац, Павлпвац, Александрпвац, Црни Луг, Давидпвац, Дпое 
Жапскп, Гпрое Жапскп, Миланпвп, Буљеспвце, Бущтраое, Дпоа Птуља, Препбражеое, 
Гпроа Птуља, Кппаоане, Русце, Лепшинце, Српскп Марганце, Дпое Пунпщевце, Гпрое 
Пунпщевце, Ћуркпвица, Сурдул, Наставце, Вищевце, Барбарущинце, Кпћура, Нпва 
Брезпвица, Стара Брезпвица, Средои Дел, Лукпвп, Тибужде, Гпрое Требещиое, Дпое 
Требещиое, Ћукпвац, Дулан, Тпплац, Лева Река, Стари Глпг, Кпрбул, Бабина Ппљана, 
Црни Врх, Првпнек, Дуга Лука, Изумнп, Кумаревп, Бујкпвац, Липпвац, Сливница, Несврта, 
Клисурица, Кпрбевац, Себевраое, Паневље, Превалац 
 Пснпвнп стратещкп ппредељеое у ппгледу развпја теритприје Града Враоа јесте 
равнпмернији прпстпрни развпј на бази изузетнп ппвпљнпг геп-сапбраћајнпг пплпжаја. 
Пплазећи пд шиоенице да су насеља нпсипци функципналне прганизације и жарищта 
препбражаја геппрпстпра, ппсебан нагласак мпра бити стављен на развпј оихпвих 
система. У тпм смислу, ппщти циљ је уравнптеженији развпј функципналних ппдрушја 
центара у систему насеља. Стратещкп ппредељеое за пствариваое пвпг циља је планскп 
усмераваое и кпнтрпла прпстпрнпг и функципналнпг развпја аглпмераципних система 
везаних за кпридпр Х, кап и ппдстицаое развпја функција и умрежаваое псталих 
микрпразвпјних центара на руралнпм ппдрушју.  
 Ппред пвпга циљеви будућег развпја и прганизације система насеља центара су: 
унапређеое пбјеката јавних служби и кпмуналне инфраструктуре у сепским насељима; 
усклађиваое мрежа пбјеката и услуга јавнп-спцијалне инфраструктуре са функцијама 
центара у систему насеља и размещтајем кприсника; ппбпљщаваое квалитета мреже 
путева и развпј јавнпг сапбраћаја какп би се станпвнищтву са ппдрушја Града пмпгућила 
бпља веза са ппщтинским центрпм и центрима у систему насеља; ппдстицаое планске 
изградое и рекпнструкције јавних пбјеката и уређеоа јавних прпстпра у сепским 
насељима, ради ппбпљщаоа квалитета живпта, пшуваоа насеља, културних предела и 
аутентишних вреднпсти ппдрушја; лпцираое специјализпваних маоих привредних зпна у 
сепским насељима ппвпљних лпкаципних ппгпднпсти, а у складу са развпјним 
интересима приватних предузетника; пбезбеђиваое инфраструктурнп ппремљених 
лпкација, са рещеним импвинскп-правним пднпсима земљищта, ради мпгућнпсти 
убрзаних инвестиција у прпизвпдне и услужне делатнпсти. 
 
ПСНПВНИ НИВП ППРЕМЉЕНПСТИ ЦЕНТАРА 
ГРАД  
- управа аминистрације и судствп: скупщтина Града, Пснпвни суд, Вищи суд и 
правпбранилащтвп, седищте нашелства пкруга, регипнална привредна кпмпра, 
пплицијска управа, служба унутращоег пбезбеђеоа 
- финансијске устанпве: филијала банке, завпд за псигураое импвине и лица, завпд за 
спцијалнп псигураое 
- пбразпваое, култура и сппрт: факултет, средоа щкпла, пснпвна щкпла, дпм културе, 
ппзприщте, библиптека, бипскпп, музеј, истпријски архив,  сппртскп-рекреативни центар, 
стадипн, базен, птвпрени и затвпрени сппртски терени  



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

                                  

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             57 

 

- здравствена защтита: здравствени центар, антитуберкулпзни диспанзер, бплница, дпм 
здравља, завпд за јавнп здравље, апптека,  лабпратприја, лекарске и зубне прдинације и 
др. 
- јавни сервиси и инфпрмисаое: недељне нпвине, регипнална радип-телевизија, лпкална 
телевизија, дпписнищтвп наципналне телевизије, лпкална радип станица, службени 
гласник 
- спцијална защтита: дешји вртић (јасле, пбданищте, мала, средоа и предщкплска група) 
завпд за спцијалну защтиту, дпм ушеника, старашки дпм 
- тргпвина: тржни центар, рпбна кућа, сампппслуга, специјализпване прпдавнице 
(прехрамбени и непрехрамбени прпизвпди, намещтај, бела техника), коижара, кипсци, 
бутици,  пијаца  
- занатствп: разнпврсне занатске услуге (за лишне пптребе, за дпмаћинствп, привреду, 
сапбраћај и пдржаваое стамбенпг фпнда) 
- туристишкп-угпститељски пбјекти: хптел, мптел, рестпран, пансипни, ппсластишарница, 
кафић, дискп клуб  
- пстали кпмунални пбјекти: главна ппщта, пплицијска станица, сапбраћајна пплиција, 
државна безбеднпст, регипнална ватрпгасна станица, касарна, дпм впјске, затвпрска 
јединица, међуградска и градска аутпбуска станица, железнишка станица, мпбилна 
телефпнија, бензинска станица, терминал, пплигпн за пбуку впзаша 
- пстали пбјекти: градске прганизације и удружеоа грађана 
 
ПРИГРАДСКИ ЦЕНТАР 
- управа: месна заједница и/или месна канцеларија 
- пбразпваое, култура и сппрт: пснпвна щкпла и/или средоа щкпла, дпм културе, 
библиптека, бипскпп, птвпрени и затвпрени сппртски терени и др. 
- здравствена защтита: дпм здравља са апптекпм и стаципнарнпм службпм, диспанзерска 
служба, лабпратприја и др. 
- спцијална защтита: завпд за псигураое импвине и лица, завпд за спцијалну защтиту, 
дешји вртић и др. 
- тргпвина: тржни центар, сампуслуга, специјализпване прпдавнице (прехрамбених и 
непрехрамбених прпизвпда, намещтаја, беле технике), коижара, пијаца 
- занатствп: разнпврсне занатске услуге (за лишне пптребе, за дпмаћинствп, привреду, 
сапбраћај и пдржаваое стамбенпг фпнда 
- финансијске устанпве: филијала банке, исппстава банке, банкпмати 
- туристишкп-угпститељски пбјекти: рестпран, ппсластишарница, пансипни  
- пстали кпмунални пбјекти: ппщта или дпставне јединице ппщте, пплицијска, ватрпгасна 
станица, ветеринарска станица, аутпбуска станица и пп пптреби железнишка станица, 
бензинска станица  
- пстали пбјекти: градске прганизације и удружеоа грађана 
 
ППЩТИНСКИ ЦЕНТАР  
- управа аминистрације и судствп: скупщтина ппщтине, пснпвни суд, вищи суд и 
правпбранилащтвп, пплицијска управа, служба унутращоег пбезбеђеоа  
- спцијална защтита: завпд за псигураое импвине и лица, завпд за спцијалнп псигураое, 
дешији вртић 
- пбразпваое, култура и сппрт: средоа щкпла, пснпвна щкпла, дпм за смещтај ушеника, 
дпм културе, библиптека, бипскпп, птвпрени и затвпрени сппртски терени 
- здравствена защтита: дпм здравља са апптекпм и стаципнарнпм службпм, диспанзерска 
служба, лабпратприја 
- тргпвина: тржни центар, сампуслуга, рпбна кућа, специјализпване прпдавнице 
(прехрамбених и непрехрамбених прпизвпда, намещтаја, беле технике),коижаре, 
кипсци, пијаца 
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- занатствп: разнпврсне занатске услуге (за лишне пптребе, за дпмаћинствп, привреду, 
сапбраћај и пдржаваое стамбенпг фпнда) 
- туристишкп-угпститељски пбјекти: хптел, пансипн, рестпран, кафана, ппсластишарница 
- пстали кпмунални пбјекти: ппщта, пплицијска станица, ватрпгасна станица, бензинска 
станица, аутпбуска станица, железнишка станица, ветеринарска станица 
- пстали пбјекти: градске прганизације и удружеоа грађана 
ЦЕНТРИ ЗАЈЕДНИЦE СЕЛА 
- месна заједница са канцеларијама и/или месна канцеларија, задружни дпм, маоа сала 
- псмпразредна пснпвна щкпла са прпстпрпм за предщкплску групу деце, библиптека, 
птвпрени и затвпрени сппртски терени  
- ппщтански пункт, исппстава банке, пплицијски пункт 
- дпм културе и ппдрушна библиптека (мпже бити и у склппу щкпле) 
- прпдавнице мещпвите рпбе, прехрамбена и непрехрамбена прпизвпдоа 
- здравствена станица са апптекпм 
- пткупна станица ппљппривредних прпизвпда, ппљппривредна задруга, ветеринарска 
станица, пијаца и стпшна пијаца 
- угпститељскп-туристишки пбјекти (хптел, мптел, пансипн, рестпран, кафић) 
- разнпврсне занатске услуге намеоене задпвпљеоу лишних услуга и услужних 
капацитета 
- ветеринарска амбуланта, пткупна станица, пснпвни сервис за ппправку 
- дпм културе кап вищенаменски пбјекат 
 
СЕПСКА НАСЕЉА СА РАЗВИЈЕНИМ ЦЕНТРПМ   
- месна заједница са канцеларијама и/или  месна канцеларијa 
- здравствени пункт 
- пснпвна щкпла са библиптекпм (шетри или псам разреда) и прпстпр за васпитну групу, 
птвпрени и затвпрени сппртски терени 
- прпдавница мещпвите рпбе 
- ппщтански пункт 
- пткупна станица ппљппривредних прпизвпда, ппљппривредна задруга, ветеринарска 
станица, пијаца и стпшна пијаца 
- угпститељскп-туристишки пбјекти (пансипн, рестпран, кафић) 
- разнпврсне занатске услуге намеоене задпвпљеоу лишних услуга и услужних 
капацитета 
 
ПРИМАРНА СЕПСКА НАСЕЉА 
- прпдавница мещпвите рпбе 
- ппдрушнп пдељеое щкпле 
- пстали пбјекти према пптреби 
 
Наппмена: 
• Набрпјани садржаји су минималнп пптребни у насељу пдређенпг нивпа 
централитета, а у ппјединим центрима ће се развијати и други садржаји  у зависнпсти пд 
пптреба; 
• Угпстититељскп-туристишки пбјекти првенственп ће се лпцирати у: Враоу, 
Враоскпј Баои, Бресници, Златпкппу, Ђукпвцу, Дубници, Ристпвцу, Александрпвцу, 
Купининцу, Кривпј Феји и др. 
 
3.2.4. ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА И ПРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА НАСЕЉА И ЦЕНТАРА СУ:  
-     даље јашаое пплифункципналних карактеристика градскпг центра, пре свега у ппгледу 
развпја терцијалних делатнпсти; 
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-     кпнтинуиранп реструктурираое и технплпщкп унапређиваое секундарних делатнпсти 
у ппщтинским центрима, уз селективну децентрализацију тих делатнпсти у микрпразвијне 
центре на ппдрушју града, какп би се, у технплпщкп-прпизвпднпм смислу, пбезбедила 
теритпријална/хпризпнтална и технплпщка/вертикална кпмплементарнпст и 
кпмпатибилнпст урбане и руралне екпнпмије; 
-    мпдернизација и развпј ппљппривреде и дппунских активнпсти (микрпбизнис и др.) 
развијати у функцији задржаваоа кпнтингента радне снаге на ппљппривредним 
газдинствима (фармерскп стпшарствп, укрупоаваое ппседа, прганска ппљппривреда и 
др.).  
-    јашаое привредне и друге сарадое са центрима регипналнпг пкружеоа, имајући у 
виду дпбру сапбраћајну ппвезанпст;  
- прганизација и кпнципираое система насеља према мпделу „кпнцентрисане дисперзије 
развпја“, пднпснп даљем развијаоу градскпг центра паралелнп са унапређеоем и 
развпјем псталих насеља, пре свега пппулаципнп већих центара, кап и пних насеља кпји 
ће у нареднпм перипду ппстати нуклеси раднп-привредних зпна: 
-    унапређеое пбјеката јавних служби и кпмуналне инфраструктуре у сепским насељима; 
-     усклађиваое мрежа пбјеката и услуга јавнп-спцијалне инфраструктуре са функцијама 
центара у систему насеља и размещтајем кприсника.  
-  ппбпљщаое квалитета мреже путева и развпј јавнпг сапбраћаја какп би се 
станпвнищтву са ппдрушја Града пмпгућила бпља веза са градским центрпм и центрима у 
систему насеља; 
-    ппдстицаое планске изградое и рекпнструкције јавних пбјеката и уређеоа јавних 
прпстпра у сепским насељима, ради ппбпљщаоа квалитета живпта, пшуваоа насеља, 
културних предела и аутентишних вреднпсти ппдрушја; 
-      с пбзирпм да су пснпвни индикатпри развијенпсти дисперзија станпвнищтва, пбјеката 
и услуга јавнп-спцијалне инфраструктуре и стамбенпг фпнда, за развпј насеља је пд 
ппсебнпг знашаја функција станпваоа. У услпвима урбане ппларизације, ппстпјећи 
стамбени фпнд треба третирати кап један пд развпјних ресурса насеља. У тпм смислу, 
неппхпднп је стимулисаое и усмераваое стамбене и стамбенп-ппслпвне градое у 
руралним ппдрушјима. Сепскпм станпвнищтву је пптребнп пмпгућити квалитетну 
изградоу или рекпнструкцију стамбених и пбјеката сепске екпнпмије, уз ппщтпваое 
традиципналних пбразаца уређеоа предела, али и савремених технплпгија грађеоа 
(бипклиматска изградоа и др.).  
-     развпј туризма ;  
-    иницираое диверзификације привредне структуре у насељима аграрнпг карактера и 
фпрмираое већег брпја дпмаћинстава са мещпвитим извприма прихпда;  
-     дефинисаое граница грађевинских репна, припритетнп ради кпнтрплисане изградое, 
у циљу защтите плпднпг ппљппривреднпг земљищта, прирпдних ресурса и културних 
вреднпсти на ппдрушју Града; 
-     кпнтрплисана изградоа у кпридприма јавних путева; 
-      лпцираое специјализпваних маоих привредних зпна у сепским насељима ппвпљних 
лпкаципних ппгпднпсти, а у складу са развпјним интересима приватних предузетника;  
-   пбезбеђиваое инфраструктурнп ппремљених лпкација, са рещеним импвинскп-
правним пднпсима земљищта, ради мпгућнпсти убрзаних инвестиција у прпизвпдне и 
услужне делатнпсти. 
 Централне функције Града Враоа расшлаоују се на шетири центра пдгпварајућих 
заједница насеља щирег ппдрушја рада а за препстала низијска насеља један је северни 
деп теритприје Града (Ппљаница) и један је западни деп Јужнпмправске дплине. Такп уз 
Баоу и две планинске заједнице насеља дпбијамп укупнп 9. 
 Пплазећи пд пстварених прпстпрнп-функципналних пднпса и веза на теритприји 
Града и оенпг пкружеоа, идентификапвана је вертикална/функципнална  и 
хпризпнталан/прпстпрна хијерархија у мрежи насеља. Функципналне везе и пднпсе у 
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Граду пдликује недпвпљна кпхерентнпст, тј. недпвпљна развијенпст функцијских веза 
између ппјединих целина. 
 
Пснпвни ппдаци п брпју станпвника, брпју насеља и велишини насеља 

Ппврщина    
у км2 

Бр. 
станпвника 
Пппис 2011. 

Брпј 
насеља 

Градска 
насеља 

Сепска 
насеља 

Прпсешан 
брпј ст. пп 

насељу 

Брпј 
насеља 
на 100 

км2 

Брпј 
станпвника 

на 1 км2 

860 83524 105 2 103 795 12,2 97 

 Извпр – Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2011. гпдине - Уппредни преглед брпја 
станпвника пп ппписним гпдинама, коига 20 

 
 Урбана кпнцентрација станпвнищтва и функција у Градскпм центру и разлишити 
инфраструктурни развпј ппјединих делпва Града, услпвљен пре свега, гепграфским 
фактприма, тј. близинпм кпнтаката са инфраструктурним кпридпрпм Х, дпвели су дп 
изразитих разлика у демпграфскпј велишини насеља.  
 У геппрпстпру Града идентификпване су шетири категприје сепских насеља 
разврстаних пп демпграфскпј велишини: 

- патуљаста насеља – са маое пд 250 станпвника – 74 насеља; 
- мала насеља, кпја имају пд 250 дп 500 станпвника – 13 насеља; 
- средоа насеља: средоа маоа насеља са 500 дп 750 станпвника –  6 насеља; 
- средое већа насеља са 750 дп 1000 станпвника – 6 насеља; 
- велика сепска насеља са 1000 и вище станпвника – 1 насеље.  

И наравнп два градска насеља Враое и Враоска Баоа са већим брпјем станпвника. 
Прпсешна густина насељенпсти у Граду Враоу изнпси пкп 97 станпвник на 1 км2, щтп је 
изнад прпсека густине насељенпсти на теритприји Републике Србије (85 станпвника/км2). 
Најмаоа густина насељенпсти је у севернпм и јужнпм делу Града, а највећа у 
централнпм, дплинскпм делу, где је дп кпнцентрације станпвнищтва дпщлп услед 
ппзиције главних сапбраћајних кпридпра и кпнцентрације привредних активнпсти. 
 

Прпсешна велишина насеља (км
2
) 8,2 

Брпј градских насеља 2 

Брпј псталих насеља 103 

Брпј катастарских ппщтина  107 

 
3.3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 Развпј јавних служби пдвијаће се у складу са ппстпјећпм мрежпм пбјеката, у 
зависнпсти пд будућих пптреба заједница насеља и у складу са нпвим улагаоима, са 
циљем даљег развпја центара у мрежи насеља Града. Ппред градскпг центра, приритет у 
тпм смислу имају приградски и ппщтински центри, центри заједнице села и развијенија и 
пппулаципнп већа сепска насеља. Лпцираое пбјеката јавних служби на нивпу Града 
пдвијаће се са циљем пбезбеђеоа квалитетних услпва за живпт и задржаваоа 
станпвнищтва у руралнпм ппдрушју. 
 
Пбразпваое и васпитаое 
Анализа и пцена стаоа 
 Пбразпваое је један пд најбитнијих сегмената друщтва. У щкплама и псталим 
институцијама пбразпвнп типа се не стишу самп струшне кпмпетенције, већ се крпз 
педагпщкп струшни рад утише и на психпфизишки развпј деце и пмладине и врщи 
свпјеврсна припрема за рад и дппринпс друщтву у кпме живе. Мпдернизација и 
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трансфпрмација пбразпваоа је претппставка целпкупнпг друщтвенп-екпнпмскпг развпја 
друщтва.   
 
Систем васпитаоа и пбразпваоа у Граду Враоу пбухвата: 
1.  Предщкплскп васпитаое и пбразпваое; 
2.  Пснпвнп пбразпваое; 
3.  Средое и усмеренп пбразпваое; 
4.  Вище и виспкп пбразпваое. 
Мпдернизација и трансфпрмација пбразпваоа је претппставка целпкупнпг друщтвенп-
екпнпмскпг развпја Србије. Улагаое у пбразпваое има инвестиципни карактер и деп је 
укупне развпјне пплитике друщтва. 
1. Предщкплскп васпитаое и пбразпваое је најнеразвијенији пблик васпитнп-пбразпвне 
делатнпсти у Граду. 

 
Мрежа дешијих вртића са капацитетпм и прпстпријама кпје кпристи 

Р.б. 
Назив предщкплске 

устанпве 
Капацитет пбјекта пп 

брпју деце 
Прпстприје кпје кпристи 

1. 
Дешји вртић "Наще дете" у 

Враоу 
350 Сппствене прпстприје 

1.1. 
Васпитна група у селу 

 Дпое  Требещиое 
20 

Прпстприје МЗ Требещиое у 
Требещиоу 

1.2. 
Васпитна група у селу 

Тибужде 
20 

Прпстприје ПЩ "Бпра 
Станкпвић" у Тибужду 

1.3. 
Васпитна група у селу 

Златпкпп 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ "Бпра Станкпвић" у 
Златпкппу 

1.4. 
Васпитна група у селу 

Барелић 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ "Бпра Станкпвић" у 
Барелићу 

1.5. 
Васпитна група у селу Дпое 

Жапскп 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ "Бпра Станкпвић" у 
Дпоем Жапскпм 

1.6. 
Васпитна група у селу 

Бущтраое 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ "Бпра Станкпвић" у 
Бущтраоу 

1.7. 
Васпитна група деце на 

бплнишкпм лешеоу 
/ 

Дешије пдељеое 
Здравственпг центра у 

Враоу 

2. 
Дешји вртић "Невен" у 

Враоу 
210 Сппствене прпстприје 

2.1. 
Васпитна група при  

ПЩ "Дпситеј Пбрадпвић" 
50 

ПЩ "Дпситеј Пбрадпвић" у 
Враоу 

2.2. 
Васпитна група у селу 

Бресница 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ "Дпситеј Пбрадпвић" у 
Бресници 
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2.3. 
Васпитна група у селу 

Мпщтаница 
20 

Прпстприје старе щкпле у 
селу Мпщтаница 

3. 
Дешји вртић "Бпщкп Буха" у 

Враоу 
166 Сппствене прпстприје 

3.1. Васпитна група у селу Ратаје 26 
Прпстприје старе щкпле 

"Бранислав Нущић" у селу 
Ратаје 

3.2. 
Васпитна група у селу 

Павлпвцу 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ " Бранислав Нущић" у 
Павлпвцу 

3.3. 
Васпитна група у селу 

Нерадпвац 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ " Бранислав Нущић" у 
Нерадпвцу 

3.4. 
Васпитна група у селу 

Александрпвац 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ " Бранислав Нущић" у 
Александрпвцу 

4. 
Дешји вртић "Дешја радпст" у 

Враоу 
230 Сппствене прпстприје 

4.1. Васпитна група у селу Власе 20 
Прпстприје  

ПЩ " 20 пктпбар" у Власу 

4.2. 
Васпитна група у селу 

Гплемп Селп 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ " 20 пктпбар" у Гплемпм 
Селу 

5. 
Дешји вртић "Пшелица" у 

Враоу 
180 Сппствене прпстприје 

5.1. 
Васпитна група у селу 

Вртпгпщ 
26 

Прпстприје  
ПЩ " 1. мај" у Вртпгпщу 

5.2. 
Васпитна група у селу 

Дубница 
26 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа 

ПЩ " 1. мај" у Дубници 

5.3. 
Васпитна група у селу 

Ристпвац 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа 

ПЩ " 1. мај" у Ристпвцу 

5.4. Васпитна група у селу Катун 20 
Прпстприје истуренпг 

пдељеоа 
ПЩ " 1. мај" у Катуну 

6. Дешји вртић "Сунце" у Враоу 160 Сппствене прпстприје 

6.1. 
Васпитна група у селу 

Ћукпвац 
20 

Прпстприје истуренпг 
пдељеоа  

ПЩ "Бпра Станкпвић" у 
Ћукпвцу 

7. 
Дешји вртић "Шарплија" у 

Враоу 
150 Сппствене прпстприје 

8. 
Дешји вртић "Бамби" у 

Враоу 
90 Сппствене прпстприје 

8.1. 
Васпитна група у селу 

Кпрбевац 
20 

Прпстприје  
ПЩ " Краљ Петар Први 
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Пслпбпдилац" у Кпрбевцу 

9. Дешји вртић  у Кривпј Феји 20 Сппствене прпстприје 

 
2. Пснпвнп пбразпваое представља најраспрпстраоенији вид васпитнп-пбразпвне 
делатнпсти у Граду. Размещтај пснпвних щкпла углавнпм пдгпвара размещтају 
станпвнищтва.  
  Велики препблем представљају сепске пснпвне щкпле, кпје распплажу релетивнп 
великим прпстпрпм у пднпсу на брпј ушеника, али кпје су уз слабу приступашнпст, 
неппремљене пптребним ушилима.  
  За щкпле у градским насељима у Враоу и Враоскпј Баои - карактеристишнп је да 
ппстпји недпстатак ушенишкпг, и уппщте щкплскпг прпстпра, збпг шега щкпле раде у две 
смене.  
  Најтеже је рещивп питаое истурених пдељеоа у брдскп-планинским селима за 
ниже разреде пснпвне щкпле, јер се ппстпјеће пдељеоа гасе збпг недпвпљнпг брпја 
ушеника и неппвпљних услпва за живпт ушитеља. Пвп ће се питаое рещити самп 
пкупљаоем у селима дпвпљнпг брпја млађег станпвнищтва щтп се мпже пшекивати самп 
пп пресељеоу у нпва урбанизпвана насеља или оима приступашним селима. Пснпвне 
щкпле грађене у селима шестп немају дпвпљнп щкплскпг прпстпра за сппртске активнпсти.  
  Ппвпљније је стаое са пипадајућим земљищтем пснпвних и средоих щкпла у 
Враоу кпје задпвпљава пснпвне нпрмативне пптребе али такпђе ппд услпвпм рада у две 
смене. На теритприји Града Враоа налази се 64 пснпвних щкпла укупнп, пд тпга су 43 са 4 
разреда и 20 са 8 разреда. Пд тпга је једна музишка и једна щкпла за пбразпваое пдраслих. 
9 щкпла се налази на теритприји града Враоа. 
 
Мрежа пснпвних щкпла са пснпвним ппдацима 

Р.б Насеље Назив 
4-разредна/                               
8-разредна 

щкпла 

1. Враое Вук Карачић 8 - разреда  

2. Враое Дпситеј Пбрадпвић 8 - разреда  

3. Мпщтаница Дпситеј Пбрадпвић 8 - разреда  

4. Мешкпвац Дпситеј Пбрадпвић 4 - разреда 

5. Бресница Дпситеј Пбрадпвић 4 - разреда 

6. Враое Ј.Ј. Змај 8 - разреда  

7. Враое Радпје Дпманпвић 8 - разреда  

8. Враое Светпзар Маркпвић 8 - разреда  

9. Дпои Нерадпвац Светпзар Маркпвић 4 - разреда 

10. Враое Бранкп Радишевић 8 - разреда  

11. Тибужде Бпра Станкпвић 8 - разреда  

12. Барелић Бпра Станкпвић 8 - разреда  

13. Златпкпп Бпра Станкпвић 4 - разреда 

14. Гпрое Требещиое Бпра Станкпвић 4 - разреда 

15. Дпое Требещиое Бпра Станкпвић 4 - разреда 

16. Лукпвп Бпра Станкпвић 4 - разреда 

17. Средои Дел Бпра Станкпвић 4 - разреда 

18. Вищевце Бпра Станкпвић 4 - разреда 

19. Стара Брезпвица Бпра Станкпвић 4 - разреда 
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20. Кпћура Бпра Станкпвић 4 - разреда 

21. Враое Музишка щкпла 8 - разреда  

22. Ратаје Бранислав Нущић 8 - разреда  

23. Бущтраое Бранислав Нущић 8 - разреда  

24. Александрпвац Бранислав Нущић 4 - разреда 

25. Павлпвац Бранислав Нущић 4 - разреда 

26. Дпое Жапскп Бранислав Нущић 4 - разреда 

27. Миланпвп Бранислав Нущић 4 - разреда 

28. Русце Бранислав Нущић 4 - разреда 

29. Препбражаое Бранислав Нущић 4 - разреда 

30. Лепшинце Бранислав Нущић 4 - разреда 

31. Вртпгпщ 1. Мај 8 - разреда  

32. Дубница 1. Мај 8 - разреда  

33. Катун 1. Мај 4 - разреда 

34. Спдерце 1. Мај 4 - разреда 

35. Ристпвац 1. Мај 4 - разреда 

36. Давидпвац 1. Мај 4 - разреда 

37. Кпрбевац Краља Петра 1. Пслпбпдипца 8 - разреда  

38. Крива Феја Краља Петра 1. Пслпбпдипца 8 - разреда  

39. Липпвац Краља Петра 1. Пслпбпдипца 4 - разреда 

40. Паневље Краља Петра 1. Пслпбпдипца 4 - разреда 

41. Клисурица Краља Петра 1. Пслпбпдипца 4 - разреда 

42. Несврта Краља Петра 1. Пслпбпдипца 4 - разреда 

43. Враоска Баоа Предраг Девечић 8 - разреда  

44. Првпнек Предраг Девечић 8 - разреда  

45. Тпплац Предраг Девечић 4 - разреда 

46. Кумаревп Предраг Девечић 4 - разреда 

47. Изумнп Предраг Девечић 4 - разреда 

48. Сливница Предраг Девечић 4 - разреда 

49. Бујкпвац Предраг Девечић 4 - разреда 

50. Бабина Ппљана Предраг Девечић 4 - разреда 

51. Власе 20. Пктпбар 8 - разреда  

52. Гплемп Селп 20. Пктпбар 4 - разреда 

53. Градоа 20. Пктпбар 4 - разреда 

54. Дренпвац 20. Пктпбар 4 - разреда 

55. Крущева Глава 20. Пктпбар 4 - разреда 

56. Дпбрејанце 20. Пктпбар 4 - разреда 

57. Лалинце 20. Пктпбар 4 - разреда 

58. Смиљевић 20. Пктпбар 4 - разреда 

59. Станце 20. Пктпбар 4 - разреда 

60. Ущевце 20. Пктпбар 4 - разреда 

61. Мијпвце 20. Пктпбар 4 - разреда 
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62. Трстена 20. Пктпбар 4 - разреда 

63. Враое Щкпла за пбр. пдраслих 8 - разреда  

64. Враое Вуле Антић 8 - разреда  

 
3. Средое пбразпваое развијалп се уппредп са другим пблицима пбразпваоа. 
Интернатскпм смещтају ушеника у Враоу мпра се ппсветити пзбиљна пажоа, јер ппстпјећи 
не задпвпљава пптребе и критеријуме ушеника.  
 
Мрежа пбјеката средоих щкпла 

Р.б. Насеље Назив 

Задпвпљава 
садащое и 

будуће  
(10.гпд) 
пптребе 

Пптребна 
санација 
(С) или 

нпв 
пбјекат 

(НП) 

1. Враое Гимназија Бпра Станкпвић да с 

2. Враое Екпнпмскп-тргпвашка щкпла да с 

3. Враое Технишка щкпла да с 

4. Враое Хемијскп-технплпщка щкпла да нп 

5. Враое 
Ппљппривреднп-ветеринарска 
щкпла 

да нп 

6. Враое Медицинска щкпла да с 

7. Враое Музишка щкпла не с 

8. Враое Вуле Антић да с 

 
4. Вище и виспкп пбразпваое  
У Враоу ппстпје и раде вище щкпле: Вища струкпвна щкпла и ушитељски факултет.   
 
Мрежа виспкпщкплских устанпва 

Р. 
б. 

Назив Местп 
Брпј 

студената 
2006. 

Задпвпљава и 
садащое и будуће 
(10.гпд.) пптребе 

Пптребна 
санација / нпв 

пбјекат 

1. 

Виспка щкпла 
примеоених 
струкпвних 

студија 

Враое 722 да не 

2. 
Ушитељски 
факултет 

Враое 513 да не 

   
   У Враоу псим пвих виспкпщкплских устанпва ппстпји и некпликп приватних 
факултета: одељење Универзитета Унион Никола Тесла у склопу њега  Факултет за 

стратещки и пперативни меначмент, Пдељеое Факултета за пбразпваое диплпмираних  
правника, Пдељеое Факултета за пбразпваое диплпмираних  екпнпмиста, Пдељеое 
Факултета за ппслпвне студије и правп, ФАБУС, Факултет за стране језике у Враоу, Виспка 
щкпла за ппслпвну екпнпмију и предузетнищтвп, Виспка щкпла за ппслпвну екпнпмију 
Привредне академије Нпви Сад, Пдељеое Факултета за ппслпвнп-индустријски 
меначмент,  Виспка щкпла за ппслпвну екпнпмију и предузетнищтвп,  Пдељеое Привредне 
академије Нпв Сад,  Факултет за ппслпвнп-индустријски меначмент Младенпвац. 
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Пптенцијали и пгранишеоа 
   У дпмену предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа ппгпднпст је примена кпнцепта 
интегрисане бриге п деци (нега, спцијална и здравствена защтита, васпитаое и 
пбразпваое), ниске цене за дневни бправак, бесплатан припремни прпграм гпдину дана 
пред пплазак у щкплу. Заппшиое и прпцес трансфпрмације и прилагпђаваоа мреже 
пбјеката и услуга предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа пптребама заппслених рпдитеља 
и мпгућнпстима лпкалне заједнице, кап и укљушиваое приватнпг сектпра у пружаое 
услуга.  
   Пптенцијал за развпј припремнпг предщкплскпг пбразпваоа за децу узраста 5-7 
гпдина јесте ппстпјеће мрежа пснпвних щкпла и издвпјених пдељеоа. Већа дпступнпст 
припремнпг предщкплскпг пбразпваоа мпже се пстварити прганизпваоем 
специјализпванпг и субвенципниранпг превпза на ппдрушју Града, кпји би кпристила деца 
предщкплскпг и пснпвнп-пбразпвнпг узраста. Пгранишеое представља неппстпјаое 
прганизпваних пблика рада за децу са ппсебним пптребама. Не ппстпји прганизпван 
специјализпван превпз предщкпласке деце и деце са ппсебним пптребама дп пбјекта 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 
   У дпмену пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа пптенцијал представља 
раципнализација, ппвећаое дпступнпсти и квалитета наставнпг прпцеса ппстпјеће 
децентрализпване и диспергпване мреже. Мрежа пбјеката пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа пмпгућава виспк нивп дпступнпсти, али дистрибуција щкплскпг прпстпра не 
пдгпвара пптребама. Ппстпји вищак щкплскпг прпстпра на руралнпм ппдрушју а  маоак у 
Градскпм центру, ппјединим приградским насељима и центрима заједнице насеља. 
Предуслпв за задржаваое пбјеката псмпразредних щкпла у функцији, јесте санација, 
мпдернизација и ппремаое. Недпвпљна и неадекватна је ппремљенпст већине щкпла 
наставним средствима, ушилима и намещтајем.   
   Мрежа средоих щкпла је раципналнп прганизпвана, такп да гравитаципнп ппдрушје 
щкпла пбухвата једну дп три три суседне ппщтине зависнп пд прпграма и дпступнпсти 
щкпла. Пптенцијал у средоещкплскпм пбразпваоу представља редефинисаое и 
усклађиваое пбразпвних прпфила са структурпм и пптребама привреде на лпкалнпм и 
регипналнпм нивпу, нпви нашин финансираоа и ппвезиваое са привредпм. 
    Развпј струшнпг пбразпваоа ппдразумева мпдернизпваое ппреме и наставних 
средстава и ппремаое щкпла пптребним садржајима (специјалне наставне прпстприје, 
щкплске радипнице, библиптеке и интернет ушипнице, трпезарије и рестпрани, 
фискултурна сала, сппртски терени и пстале пратеће услуге).   
 
Циљеви развпја у пбразпваоу и васпитаоу су: 
-  развпј пдрживе мреже пбјеката предщкплских устанпва и ппвећаое ппнуде ппсебних 

прпграма и услуга дешјих вртића, у складу са пптребама деце узраста дп 6 гпдина и 
ппрпдице;  

-  ппвећаое пбухвата деце за припремну предщкплску наставу и пснпвнп пбразпваое и 
удела младих са заврщенпм пснпвнпм щкплпм на 100%, у складу са миленијумским 
циљевима развпја;  

-  уједнашаваое услпва, квалитета и дпступнпсти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа на 
ппдрушју Града Враоа;  

-  раципнализација мреже пбјеката пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа;  
-  развпј ппсебних прпграма прилагпђених пптребама предщкплскпг и пснпвнпг 

пбразпваоа деце и ушеника са ппсебним пптребама;  
-  развпј специфишних прпграма прилагпђених пптребама предщкплскпг и пснпвнпг 

пбразпваоа разлишитих етнишких група;  
-  ппвећаое квалитета, ефективнпсти и дпступнпсти средоег и струшнпг пбразпваоа;  
-  раципнализација мреже и прилагпђаваое прпграма средоих щкпла пптребама 

лпкалне и регипналне привреде, лпкалне заједнице и тржищта рада;  
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- развпј птвпренпг и флексибилнпг система пбразпваоа младих и пдраслих. 
 
 
 
 
Култура 
Анализа и пцена стаоа 
   Култура је један пд најважнијих пбласти друщтва. Град Враое са бпгатпм културнпм 
традицијпм развип се у знашајан међуппщтински културни центар. С друге стране врлп је 
малп села у кпјима изван щкплске зграде ппстпји библиптека и мпгућнпст пкупљаоа ради 
заједнишке културне активнпсти. Вепма је битнп наставити јашаое улпге града Враоа кап 
културнпг центра регипна.  
 
Мрежа устанпва културе 

Р. б. Насеље Назив и врста (делатнпст) 
Сектпр 
свпјине 

Брпј 
заппслених 

2007/08. 

1. Враое Ппзприщте Државна 23 

2. Враое 
Удружеое грађана, рад са децпм Щаф 

- Враое 
Друщтвена 5 

3. Враое 
Коижевна заједница Бпра Станкпвић, 

Издаващтвп култура и наука п 
коижевнпсти 

Град Враое 2 

4. Враое 
Нарпдна библиптека Бпра Станкпвић, 

библиптека 
Државна 26 

5. Враое Истпријски архив Државна 21 

6. Враое 
Нарпдни универзитет Враое 

(пбразпваое, култура) 
Државана 10 

7. Враое 
Култура    

Нарпдни музеј 
Државни 12 

 
Мрежа библиптека 

Р.б. Насеље Ппврщина (m2) Брпј коига 

1 Враое 590 / 

2 Враоска Баоа 62 8816 

3 Дпое Враое 243 18095 

4 Ратаје 50 6494 

5 Вртпгпщ 70 4576 

6 Власе 38 5013 

Извпр – Нарпдна библиптека „Бпра Станкпвић“ у Враоу 
Збирни коижни фпнд библиптеке изнпси 145213 коига (61614 наслпва). 

 
Пптенцијали и пгранишеоа 
  Пптенцијал за развпј културе на маргинализпваним и руралним ппдрушјима јесте 
примена интегрисаних прпграма културе, пбразпваоа, здравствене защтите, сппрта и др. 
Мпгуће рещеое изградоа типских мултифункципналних пбјеката (месне канцеларије, 
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библиптека, амбуланта, ппщта и сл.) у центрима свих нивпа. Ефекти изградое пваквих 
пбјеката су вищеструки, а један пд најважнијих је тп щтп пмпгућава везиваое младих људи 
за свпју месну заједницу, шиме се спрешава демпграфскп пражоеое села.  
За развпј културе и мреже пбјеката културе недпстаје адекватна институципнална, 
прпграмска и финансијска ппдрщка. 
Циљеви развпја у култури су: 

-  равнпмернији културни развпј екпнпмски недпвпљнп развијених ппдрушја ппщтине;  
-  развпј прпјеката и прпграма кпји дппринпсе пшуваоу културнпг диверзитета и 

међукултурнпм дијалпгу;  
-  унапређеое, мпдернизација, диверзификација и децентрализација устанпва културе;  
-  ппдизаое нивпа ушещћа грађана у културним активнпстима и ппвећаое дпступнпсти 
културних садржаја свим кприсницима, нарпшитп псетљивим групама (средопщкплска 
пмладина, млади из сирпмащних ппрпдица и маоинских етнишких група) и кприсницима 
на руралнпм ппдрушју. 
 
Физишка култура и сппрт 
Анализа и пцена стаоа 
 У граду Враоу псим сппртских терена уз пснпвне и средое щкпле ппстпји и велики 
сппртскп-рекреаципни центар, фудбалски стадипн, тениски терен, два базена, кпщаркащки 
терен, затим фудбалски стадипн и тд. 
 Ппстпји некпликп балпн сала  за физишке активнпсти. У псталим насељима шестп ни 
уз щкпле не ппстпје фискултурне сале па шак ни терени за физишкп васпитаое, нема ни 
затвпренпг базена.  
 У даљем развпју урбанизације у Граду Враоу треба пмпгућити будућем 
станпвнищтву правилан телесни развпј. Кпристећи нпрмативе за градске сппртске центре и 
центре месних заједница треба предвидети у граду Враоу или Враоскпј Баои затвпрене 
сппртске двпране са пливашким базенпм.  
У центрима заједнице насеља уз пснпвне щкпле треба предвидети изградоу гимнастишких 
сала и игралищта за фудбал и друге сппртпве.  
 
Мрежа пбјеката физишке културе 

Р. б. Насеље Назив и врста (делатнпст) 
Сектпр 
свпјине 

1. Враое Градски стадипн Државна 

2. Враое Сппртски центар Јумкп Друщтвена 

3. Враоска Баоа Градски стадипн Државна 

4. Враое  Сппртска хала Државна 

5. Враое  Балпн сала Приватна 

 
 Циљеви са аспекта прпстпрнпг развпја у пвпј пбласти су развпј децентрализпване 
мреже пбјеката и услуга сппрта, активне и прганизпване рекреације, разлишитпг ранга, 
кпји функципналнп и садржајнп  задпвпљавају пптебе свих категприја станпвника; већа 
дпступнпст пбјеката и развпј сппртскп-рекреативне инфраструктуре за рекреативнп 
бављеое сппртпвима и ствараое бпљих услпва за развпј сппрта. 
 У даљем развпју урбанизације у Граду Враоу треба пмпгућити будућем 
станпвнищтву правилан телесни развпј. Кпристећи нпрмативе за градске сппртске центре 
и центре месних заједница треба предвидети у граду Враоу или Враоскпј Баои 
затвпрене сппртске двпране са пливашким базенпм.  
 У центрима заједнице насеља уз пснпвне щкпле треба предвидети изградоу 
гимнастишких сала и игралищта за фудбал и друге сппртпве.  
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Неппхпднп је иницирати фпрмираое сппртских клубпва и развијати мрежу сппртскп-
рекреативних пбјеката, уз ппвећаое квалитета ппремљенпсти. 

 
 
 

Циљеви развпја у физишкпј култури и сппрту су: 

-  развпј децентрализпване мреже пбјеката и услуга сппрта, активне и 
прганизпване рекреације, разлишитпг ранга, кпји функципналнп и садржајнп 
задпвпљавају пптребе свих категприја станпвника; 
-  ствараое услпва за пмаспвљеое, већу дпступнпст пбјеката и развпј 
сппртскп-рекреативне инфраструктуре за рекреативнп бављеое сппртпвима. 
 
Јавни сервиси 
  Размещтај и дпступнпст месних канцеларија на теритприји града Враоа су 
прилишнп уједнашени. Месне канцеларије налазе се у 7 месних заједница у граду Враоу, 
затим у Враоскпј Баои, Барелићу, Бресници, Мпщтаници, Бущтраоу, Власу, Гпроем 
Вртпгпщу, Дпоем Вртпгпщу, Гплемпм Селу, Дренпвцу, Дубници, Катуну, Спдерцу, 
Кпрбевцу, Лепшинцу, Кривпј Феји, Дпоем Нерадпвцу, Павлпвцу, Првпнеку, Старпм Глпгу, 
Ратају, Ристпвцу, Теспвищту, Тибужду, Дпоем Требещиоу и Ћукпвцу. 
Једна пд пснпвних функција лпкалне сампуправе јесте приближаваое јавних власти  
грађанима и трансфпрмација у јавни сервис грађана. Ппвећаое дпступнпсти јавних власти 
грађанима пбезбедиће се развпјем услужних центара градске управе у градскпм центру и 
развпјем мреже услуга и мреже пбјеката месних канцеларија на руралнпм ппдрушју. Ради 
приближаваоа јавне управе грађанима и задпвпљеоа пптреба и интереса лпкалнпг 
станпвнищтва на руралнпм ппдрушју, месним канцеларијама мпгу да се ппвере пдређени 
ппслпви из надлежнпсти скупщтине Града, и да се прганизује пбављаое ппјединих ппслпва 
Градске управе, ради лакщег пствариваоа права грађана. 
 Такпђе, неппхпднп је фпрмирати канцеларију за младе кпја ће прганизпвати 
активнпсти и прпграме за квалитетнп прпвпђеое слпбпднпг времена (пбразпвне, сппртске, 
културне, екплпщке, хуманитарне, истраживашке и др.). 
Градске прганизације и удружеоа грађана и на теритприји града Враоа су: 

- Ппщтинска прганизација Црвени крст Враое; 
- Рпмска прганизација; 
- Међуппщтинска прганизација глувих и наглувих; 
- Међуппщтинскп друщтвп за ппмпћ недпвпљнп развијеним пспбама; 
- Међуппщтинска прганизација Савеза слепих и слабпвидих; 
- Међуппщтинска прганизација глувих и наглувих; 
- Удружеое пбплелих пд мултиплекс склерпзе; 
- Удружеое пспба са параплегијпм Враое; 
- Живптна ппмпћ; 
- АБЦ центар, сигурнпст и тплеранцију; 
- Шпвекпљубље; 
- NEXUS – Враое 
- „Генератпр“; 
- Пдбпр за људска права Враое; 
- Пмладина Jazas-a Враое; 
- Центар за сампсталнпст – OSI „C-312“; 
- Канцеларија за превенцију бплеснпсти зависнпсти; 
- Ппкрет зелених; 
- Рпмски хуманитарнп културнп пбразпвни центар; 
- Рпмски културни центар Враоска Баоа; 
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- Рпмана асви; 
- Састипе; 
- Друщтвп „Бакија Бакић“ 
- „Шеренац“; 
- Удружеое кинплпщкп друщтвп; 
- Удружеое савеза бпраца; 
- Удружеое Менса; 
- Удружеое пензипнера; 
- Удружеое извиђаша; 
- Удружеое таксиста; 
- Удружеое Македпнаца. 

 
ИНФПРМИСАОЕ 
  Развијен и запкружен систем инфпрмисаоа представља један пд припритета, 
имајући у виду трендпве и пптребе мпдернпг друщтва, у кпме транспарентнпст, правп на 
слпбпду мисли и гпвпра, пбјективнпст и независнпст у раду медија, јесу нека пд пснпвних 
нашела. 
  Средства инфпрмисаоа на теритприји града Враоа су: РТВ (радип-телевизија 
Враое), ТВ Фпкус, ТВ 017, РТС Дпписнищтвп, Слпбпдна реш, ПК Радип, ИСКПН Радип и тд.   
Ствараое савременпг инфпрмативнпг амбијента захтева кппрдинисанп делпваое и 
сарадоу свих кљушних актера. Нарпшитп је важна сарадоа лпкалне сампуправе и медија на 
оенпј теритприји, узимајући у пбзир кпмплементарнпст оихпвих циљева – да буду 
истински сервиси грађана. 
 
ППЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ 
1. Седищте ПУ Враое у Враоу; 
2. Сапбраћајна пплицијска исппстава за аутппут, Враое; 
3. Пплицијскп пдељеое Власе; 
4. Сапбраћајна пплицијска исппстава Враое. 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАЩТИТА  
Анализа и пцена стаоа 
У пбласти здравствене защтите ппстпје: 
1. Здравствени центар; 
2. Дпм здравља; 
3. Бплница; 
4. Завпд за јавнп здравље; 
5. Канцеларија за превенцију бплести зависнпсти; 
6. Апптекарска устанпва; 
7. Еликсир-приватна лекарска прдинација; 
8. Велефарм, ппслпвни центар Враое. 
  На теритприји града Враоа налази се здравствени центар, здравствене станице 
налазе се на теритприји Враоске Баое, Ристпвца, Криве Феје, Власа и Барелића а 
здравствене амбуланте на теритприји Вртпгпща, Бущтраоа, Кпрбевца, Мпщтанице, 
Тибужда, Ратаја, Дубнице и Дпоег Жапскпг.  
 
Мрежа здравствених устанпва 

Р. б. Насеље Врста пбјекта 
Брпј 

заппщљених 
Ппврщина 
пбјекта м

2
 

1. Град Враое 
здравствени 

центар 
707 16253 
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2. 

Гпроа Шарщија 
здравствена 
амбуланта 

ПЈ укупнп 495 / 

 
3. 

Пгледна станица 
здравствена 
амбуланта 

ПЈ укупнп 495 / 

 
4. 

Дпое Враое 
здравствена 
амбуланта 

ПЈ укупнп 495 / 

 
5. 

Спбина 
здравствена 
амбуланта 

ПЈ укупнп 495 / 

6. Враоска Баоа 
здравствена 

станица 
24 752 

7. Ристпвац 
здравствена 

станица 
2 196 

8. Вртпгпщ 
здравствена 
амбуланта 

2 пкп 180 

9. Бущтраое 
здравствена 
амбуланта 

1 пкп 180 

10. Кпрбевац 
здравствена 
амбуланта 

3 пкп 180 

11. Мпщтаница 
здравствена 
амбуланта 

2 пкп 180 

12. Тибужде 
здравствена 
амбуланта 

2 пкп 180 

13. Ратаје 
здравствена 
амбуланта 

2 пкп 180 

14. Крива Феја 
здравствена 

станица 
3 320 

15. Дубница 
здравствена 
амбуланта 

1 пкп 180 

16. Власе 
здравствена 

станица 
8 432 

17. Дпое Жапскп 
здравствена 
амбуланта 

1 пкп 180 

18. Барелић 
здравствена 

станица 
3 280 

 
19. 

Првпнек 
здравствена 
амбуланта 

нема 
уппщљених 

пкп 180 

 
20. 

Мијпвце 
здравствена 
амбуланта 

нема 
уппщљених 

пкп 180 

 
21. 

Ћукпвац 
здравствена 
амбуланта 

нема 
уппщљених 

пкп 180 

 
22. 

Требещиое 
здравствена 
амбуланта 

нема 
уппщљених 

пкп 180 

23. 
Специјална 
бплница за 
рехабилитацију 

здравствена 
устанпва 

/  

 
   Здравствени пбјекти у склппу здравственпг центра Враое су: 
Хирургија, ПРЛ, Психијатрија, Инфективнп-Груднп-Дијализа, Патплпгија, Трансфузија, 
Кухиоа, Трафп станица, Медицински птпад, Мртвашница-Прпсектура, Гинекплпгија са 
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акущерствпм, Пшнп-Урплпгија-Пртппедија и Физикална медицина, Интернп, Рентген-
Лабпратприја, Дешје-Неурплпгија и Апптека.  
   У Граду Враоу све пбјекте примарне здравствене защтите треба санирати, 
адаптирати или заменити нпвим. Према ппстпјећпј прганизацији здравствене службе у 
Враоу треба да ппдмире пптребе за здравственпм защтитпм у Граду Враоу и делимишнп и 
суседних ппщтина. Самп у вези са ппјединашним специјалистишким услугама станпвнищтвп 
Града упућенп је на друге бплнице у Нищу и Бепграду.  
   Приступашнпст здравственпј защтити је незадпвпљавајућа, тп се пдражава на ппщте 
здравственп стаое станпвнищтва, ппгптпвп у брдскп-планинским селима. Велики деп 
станпвнищтва брдскп-планинских села мпра да прелази десетину и вище килпметара дп 
пбјекта пснпвне здравствене защтите.  
   Мрежа устанпва и пбјеката примарне здравствене защтите и пбјеката у урбаним 
центрима и на руралнпм ппдрушју је раципналнп прганизпвана. Пптенцијал за ппвећаое 
дпступнпсти услуга примарне здравствене защтите представља прганизпваое мпбилних 
здравствених екипа кпје би, ппред пружаоа услуга бплесницима, имале едукативну и 
превентивну функцију. Већини пбјеката примарне здравствене защтите недпстаје 
медицинска ппрема и апарати, санитетски материјал, теренска и санитетска впзила. Збпг 
пвих прпблема, кап и недпвпљнпг брпја лекара, неке пд ппменутих здравствених 
амбуланти у пвпм тренутку не раде.  

 
Циљеви развпја у здравственпј защтити су: 
-  рехабилитација ппстпјеће мреже пбјеката, ппвећаое квалитета и дпступнпсти 
 услуга примарне здравствене защтите;  
-  интегрисанп пружаое услуга здравствене и спцијалне защтите;  
-  развпј приватне лекарске праксе и укљушиваое невладинпг сектпра у систем 
 здравствене защтите;  
-  диверзификација и развпј нпвих услуга специјализпваних устанпва здравствене 
 защтите. 
 
СПЦИЈАЛНА ЗАЩТИТА 
Анализа и пцена стаоа 
  Спцијална пплитика треба да пбезбеди защтиту свим шланпвима друщтва, да 
прпмпвище једнакпст и пбезбеђује укљушенпст ппјединаца и група у све сфере 
друщтвенпг живпта. Сврха услуга спцијалне защтите је јашаое спцијалне укљушенпсти 
крпз пбезбеђеое щтп сампсталнијег живпта ппјединаца и ппрпдица унутар заједнице. У 
тпм циљу се пбезбеђују услуге защтите деце, спцијалнп угрпженпг станпвнищтва, пспба 
са инвалидитетпм и псталих маргинализпваних група. 
  Пве услуге се дефинищу лпкалнп, какп би се щтп вище изащлп у сусрет лпкалним 
пптребама и истпвременп пбезбедила диверзификпванпст и креативнпст унутар државпг 
пквира. Друщтвп треба, регулатпрнпм пплитикпм и скуппм мера, да делује превентивнп 
на ппјаве пптенцијалних прпблема.  
  Рещаваое мнпгих прпблема из пбласти спцијалне пплитике, мпгуше је јединп 
ппстићи крпз партнерствп републишких и лпкалних власти с невладиним сектпрпм. 
Наппри републишких и лпкалних власти и цивилнпг сектпра мпрају бити усмерени ка 
рещаваоу пснпвних живптних пптреба грађана кап щтп је мпгућнпст заппщљаваоа, 
пдгпварајући стамбени прпстпр кпмуналнп уређен и адекватна спцијална и здравствена 
защтита. Пвп се мпже ппстићи ефикаснијпм применпм ппстпјећих и дефинисаоем нпвих 
прпграма, мера и активнпсти директнп усмерених на спцијалне категприје и тп децу, 
старе, пспбе са инвалидитетпм, избеглице, интернп расељена лица, рпме и псталп 
спцијалнп угрпженп станпвнищтвп. 
  Трајни смещтај старих лица и збриоаваое деце и пмладине нису пбезбеђени на 
теритприји Града. Систем дешије и пстале спцијалне защтите на ппдрушју Града Враоа је 
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недпвпљнп развијен, такп да стараое п деци и старима у великпј мери је препущтенп 
оихпвим ппрпдицама. Предщкплскп пбразпваое и васпитаое је развијенији пблик 
васпитнп-пбразпвне делатнпсти у Граду, јер пве устанпве ппред у Враоу и Враоскпј Баои 
ппстпје и у пдређенпм брпју сепских насеља.  
  Главни нпсилац и реализатпр активнпсти из делпкруга спцијалне защтите је Центар 
за спцијални рад.  
Ппстпјећи систем спцијалне защтите не пмпгућава грађанима кприщћеое услуга у акутним 
кризним ситуацијама кпје захтевају непдлпжну интервенцију. Услуге кпје прганизује 
невладин сектпр у спцијалнпј защтити нису дпвпљнп развијене и искприщћене дпк 
приватан сектпр јпщ увек није укљушен у пружаоу услуга спцијалне защтите. 

 
Пптенцијали и пгранишеоа 
   Пптенцијал представља фпрмираое заједнишких мпбилних тимпва здравствене и 
спцијалне защтите, у сарадои са градскпм управпм, кап и развпј инпвативних и 
алтернативних прпграма спцијалне защтите за децу, пмладину и старе. Пптенцијал 
представља и укљушиваое невладинпг сектпра у пружаое спцијалне ппмпћи, кап и ушещће 
лпкалне заједнице у прпграмима надлежнпг министарства, UNDP и тд.  
Развијена мрежа пбјеката спцијалне защтите не пстварује ефикасну и квалитетну спцијалну 
защтиту станпвнищтва. У пружаое услуга спцијалне защтите нису укљушени разлишити 
актери (хранитељске ппрпдице, невладин и приватан сектпр). 
Циљеви развпја спцијалне защтите су: 
-  развпј интегралне спцијалне защтите ради пшуваоа и ппбпљщаоа квалитета живпта 

псетљивих и маргинализпваних ппјединаца и група, псппспбљаваоа за прпдуктиван 
живпт у заједници и предупређеоа зависнпсти пд спцијалних служби;  

-  унапређеоа квалитета и разнпврснпсти услуга и садржаја у ппстпјећим устанпвама 
спцијалне защтите;  

-  развпј мреже услуга кпје су усаглащене са пптребама кприсника, ппдржавају живпт у 
заједници и пбезбеђују непдлпжну защтиту кприсника;  

-  укљушиваое разлишитих спцијалних актера, у првпм реду приватнпг и невладинпг 
сектпра у пружаое услуга спцијалне защтите, и пбезбеђеое партиципације кприсника 
у дпнпщеое пдлука п нашину задпвпљаваоа оихпвих пптреба. 
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4.  ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ 

ДЕЛАТНПСТИ 

 

Анализа привреднпг амбијента Града Враоа, имајући у виду распплпживе 
ресурсе, свеукупнпст спцип-екпнпмских кретаоа детерминисаних планираоем и 
спрпвпђеоем наципналне, лпкалне развпјне пплитике и псталим кпмплементарним 
утицајима, ппказује да је упркпс пдређеним ппзитивним трендпвима, у ппследоим 
месецима присутан утицај светске екпнпмске кризе. Оене ппследице су евидентне на 
теритприји шитаве земље и манифестују се крпз пад привреднп-инвестиципних 
активнпсти, незаппсленпст и сл.  
  У структури привреде Града Враоа дпминирају раднп интензивне гране - велики 
системи, кпји заппщљавају велики брпј радника и кпји се тещкп прилагпђавају 
савременпм нашину ппслпваоа. Тп су нискп акумулативне гране (текстилна, пбућарска), 
кпје су виспкп увпзнп зависне, имају предимензипниране капацитете намеоене извпзу, 
шија је прпсешна старпст 10 и вище гпдина, и кпје не мпгу да ппднесу велики притисак 
светске кпнкуренције. Прпмена привредне структуре иде у правцу флексибилнијих 
привредних грана, прекп нпвих малих и средоих предузећа и радои. 
 Сектпрска структура привреде се мпра меоати у правцу ппвећаоа брпја 
привредних субјеката у примарнпм и секундарнпм сектпру, јер је превелика дпминација 
терцијарнпг сектпра. Такпђе, ппсматранп пп делатнпстима, упшава се велика 
заступљенпст тргпвине, а недпвпљна индустријских и субјеката из сектпра савремених 
услуга.    
 Ствараое средине атрактивне за привредна улагаоа представља фундаментални 
интерес за Враое. Пвп ће се ппстићи изградопм пдгпварајуће инфраструктуре (ппсебнп у 
привреднп-радним и зпнама унапређенпг ппслпваоа у градскпм језгру и ван оега), 
пдгпварајућпм финансијскпм и нефинансијскпм ппдрщкпм лпкалне сампуправе, израдпм 
генералнпг и детаљних урбанистишких планпва, усвајаоем и применпм ппзитивних 
рещеоа из Еврппе и Србије, прпмпцијпм враоске привреде и амбијента за ппслпваое.  
 Ппсебну пажоу треба ппсветити изградои кпридпра X, тј. изградоа аутппута и  
дуплпг кплпсека железнишке пруге. Изградоа гаспвпда треба да дппринесе смаоеоу  
трпщкпва прпизвпдое електришне енергије. 
 Прпщиреоем ппстпјећих привреднп-радних зпна кап и птвараоем нпвих, са 
пдгпварајућим ппдстицајним средствима за развпј девастираних ппдрушја пд стране 
Владе Републике Србије, стимулативнпм ппрескпм пплитикпм, птвараоем пдељеоа 
Привредне кпмпре и Тргпвинскпг суда, ствприће се услпви за бржи напредак. 
 Пснпвна пријентација је изградоа нпве индустрије, заснпване на нпвим 
технплигијама и знаоу и ревитализација традиципналне и оенп преусмераваое да 
делује глпбалнп, уз истпвремен развпј сектпра МСПП.  
 У прпстпрнпј структури привреде ппдрушја Јужнпг ппмправља важну улпгу имаће и 
даље ппстпјећи привреднп-индустријски центри кап и ппстпјеће привреднп-индустријске и 
планиране индустријске зпне у урбаним центрима. Пснпвни пблици будуће алпкације 
привреде/индустрије дп 2021. гпдине су: 
 регипнални (пплифункципнални) привреднп-индустријски центри Лескпвац (са 
Власптинцем) и Враое - I ранг; 
Пплазећи пд пснпвних принципа раципналнпсти и ефикаснпсти кприщћеоа ресурса, за 
развпј привредних делатнпсти, ппсебнп индустријскпг сектпра и МСП дп 2021. гпдине 
предвиђа се: 
 активираое нпвих лпкалитета и прпстпрних мпдела смещтаја индустрије и МСП и 
других привредних делатнпсти (индустријска зпна/парк, бизнис инкубатпр) у пквиру 
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ппстпјећих и планираних привредних и индустријских зпна (Владишин Хан, Враое, 
Лескпвац, Власптинце, Сурдулица, Бујанпвац и Бпсилеград). 
 У ппгледу привредних функција битнп се разликују град Враое и Враоска Баоа пд 
псталпг ппдрушја Града. 
 Град Враое, уже гледанп, има изражену привредну функцију тргпвинскп-услужнпг 
и индустријскпг центра. Пвај развпј индустрије већ је прпщирен на друга насеља, пре свега 
на Враоску Баоу, Бунущевац, Суви Дпл, Бресницу и Ристпвац. Пстали деп низијскпг репна 
кпји није захваћен индустријпм и псталим градским грађевинским земљищтем  кпристи се 
за ппљппривреду.  
 Ствараое средине атрактивне за привредна улагаоа представља фундаментални 
интерес за Враое. Пвп ће се ппстићи изградопм пдгпварајуће инфраструктуре (ппсебнп у 
привреднп радним зпнама унапређенпг ппслпваоа у градскпм језгру), пдгпварајућпм 
финансијскпм и нефинансијскпм ппдрщкпм лпкалне сампуправе, израдпм урбанистишких 
планпва, усвајаоем и применпм ппзитивних рещеоа из Еврппе и Србије, прпмпцијпм 
враоске привреде и амбијента за ппслпваое.  
 Ппсебну пажоу треба ппсветити изградои кпридпра X, тј. изградои аутппута и  
дуплпг кплпсека железнишке пруге. Изградоа гаспвпда треба да дппринесе смаоеоу  
трпщкпва утрпщка енергије. 
Прпщиреоем ппстпјећих индустријских зпна кап и птвараоем нпвих, са пдгпварајућим 
ппдстицајним средствима за развпј девастираних ппдрушја пд стране Владе Републике 
Србије, стимулативнпм ппрескпм пплитикпм, птвараоем пдељеоа Привредне кпмпре и 
Тргпвинскпг суда, ствприће се услпви за бржи напредак. 
 Пснпвна пријентација је изградоа и ппремаое прпстпра за нпве индустрије, 
заснпване на савременим технплигијама и знаоу и ревитализација традиципналне и оенп 
преусмераваое да делује глпбалнп, уз истпвремен развпј сектпра МСП.  
Усмераваоа размещтаја индустрије и МСП на ппдрушју Града Враоа ппдразумева: 
- реструктивнп щиреое ппстпјећих зпна и дисперзнп размещтених лпкалитетита у 
Градскпм центру, првенственп кприщћеое ппстпјећег грађевинскпг фпнда (кап brownfied 
лпкације); 
- фпрмираое нпвих зпна/кпмплекса/лпкалитета мпгуће је на маое ппвпљним прпстприма 
за ппљппривреду и друге делатнпсти (изван ппврщина щумскпг земљищта, планираних 
туристишких лпкалитета); 
- унапређеое инфраструктурних услпва у ппстпјећим и пптенцијалним 
зпнама/лпкалитетима за смещтај МСП у микрпразвпјним центрима и другим насељима 
билп да је реш п нпвим пбјектима или реактивираоу пбјеката тренутнп ван функције 
(напущтена складищта, пткупне станице и сл.); 
- лпцираоа малих ппгпна екплищки шисте прпизвпдое у пквиру стамбенпг ткива у 
насељима сагласнп правилама уређеоа и изградое прпстпра и услпва защтите живптне 
средине. 
 

4.1. ПРИВРЕДА И ДЕЛАТНПСТИ  
Према пдредбама Закпна п регипналнпм развпју, град Враое припада другпј 

групи градпва и ппщтина у Републици Србији пп степену развијенпсти, щтп знаши да се 
налази у расппну између 80% и 100% Републишкпг прпсека развијенпсти. Ппређеоа ради, 
пвпј групи припада 34 лпкалних сампуправа, пппут Апатина, Аранђелпвца, Вроашке 
Баое, Гпроег Миланпвца, Зајешара, Зреоанина, Инђије, Јагпдине, Пирпта, Смедерева, 
Щапца, итд.  
 Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику за 2015. гпдину пд 15 000 
људи кпји раде у привреди Града Враоа скпрп сваки други ради у прерађивашкпј 
индустрији, 2725 људи у тргпвини на великп и малп, 939 људи заппсленп је сапбраћају а 
пд псталих делатнпсти издвајају се угпститељствп и грађевинарствп. 
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Структура Враоске привреде, 2015. гпдина 

 
Извпр – План капиталних инвестиција Града Враоа 2016-2020. 

 Нпсипци екпнпмскпг развпја у Граду Враоу су: Кпмпанија Симпп, Алфа плам, 
извпзи у прекп 10 земаља, у вреднпсти пд 15 милипна ЕУР-а, Дуванска индустрија Враое, 
кпја је у власнищтву БАТ-а, Јединствп Враое, Хемијска индустрија Враое, ппзнати 
прпизвпђаш дпоих делпва пбуће, Завариваш прпизвпђаш металних кпнструкција, 
италијанска кпмпанија GEOX, прпизвпђаш пбуће, Coca-cola-власник Рпсе, 
Хеленикпетрплеум, ПМВ – гринфилд инвестиција, Лукпил – гринфилд инвестиција, Канда 
Фарбен - власник Хемијске индустрије Враое, Митинзис ЛТД-власник Текстилне 
индустрије Враоска баоа и друге на теритприји града Враоа и Враоске Баое.  

Привредни пптенцијал шине 897 активних привредних друщтва и 2.068 
регистрпваних предузетнишких радои (стаое на крају 2015. гпдине). У нареднпј табели 
лакп се мпже упшити ппзитиван тренд кретаоа брпја привредних субјеката у граду 
Враоу. Ппшев пд 2012. гпдине брпј активних привредних субјеката је растап за пкп 3% 
сваке гпдине, щтп је ппследица ппзитивне разлике између нпвппснпваних и 
брисаних/угащених привредних субјеката на теритприји града.  
 
Кретаое брпја привредних друщтава у перипду 2012-2015. 

Брпј привредних друщтава 2012 2013 2014 2015 

Активних 806 829 854 897 

Нпвппснпваних 60 53 57 71 

Брисаних/Угащених 54 8 10 16 

Извпр : Агенција за привредне регистре 
 

Кретаое брпја предузетника у перипду 2009-2015. 

Брпј привредних друщтава 2012 2013 2014 2015 

Активних 2.083 2.032 2.060 2.068 

Нпвппснпваних 279 286 332 377 

Брисаних/Угащених 272 341 303 366 

Извпр : Агенција за привредне регистре 

Административн
е и ппмпћне 

услужне 
делатнпсти 

439 
3% 

Грађевинарствп 
629 
4% 

Услуге смещтаја 
и исхране 

721 
5% 

Сапбраћај и 
складищта 

939 
6% 

Тргпвина на 
великп и малп, и 

ппправка 
мптпрних впзила 

2.725 
18% 

Прерађивашка 
индустрија 

7.453 
49% 
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 Кпд предузетника пднпс између брпја нпвппснпваних и угащених радои је пд 
2012. гпдине дп сада релативнп стабилан. Брпј активних предузетника је скпрп 
кпнстантан за перипд 2012-2015. гпдине. Пнп щтп пхрабрује јесте ппдатак да је у пднпсу 
на 2009. гпдину брпј нпвппснпваних предузетнишких радои скпрп дуплиран и враћа се 
пплакп на перипд из 2005. гпдине. Пнп щтп се мпра наппменути је и брпј заппслених кпји 
ради у предузетнишким радоама. Oд 2012. дп 2014. гпдине тај брпј је бип стабилан на 
нивпу пд 3.000 радника међутим у 2015. гпдини дпщлп је дп наглпг смаоеоа брпја 
заппслених за 534 радника у предузетнишкпм сектпру а у истп време дп ппвећаоа брпја 
радника у правним лицима за 414 заппслених щтп гпвпри п миграцији радне снаге у 
велике системе збпг бпљих услпва рада пре свега миграције заппслених у малим 
пбућарским фирмама према  „Гепкс“-у. Такав тренд је присутан и на нивпу Републике 
Србије. 

И ппред забележенпг ппзитивнпг тренда у ппследоих 4-5 гпдина и даље стпји 
ппдатак да је ушещће предузетника у укупнпј заппсленпсти дуплп веће на нивпу 
Републике, щтп је ппказатељ недпстатка предузетнишкпг духа у Враоу и зависнпст пд 
великих правних лица.  Према ппследоим ппдацима РЗС-а у 2015. гпдини у правним 
лицима је заппсленп 16.713 људи дпк у предузетнишким радоама ради 2.550 људи. Брпј 
регистрпваних индивидуалних ппљппривредних прпизвпђаша је 229.     
 
Индустрија у сепским насељима 

Р.б. 
Индустријски 

ппгпни 
Насеље Врста прпизвпдое Власнищтвп 

1 Намещтај Дпдић Стрппскп намещтај приватнп 

2 Феникс Стрппскп стпларија приватнп 

3 Сибарфлекс Давидпвац брусни материјал приватнп 

4 Живинппрпдукт Ристпвац кланица приватнп 

5 Трајкпвић Ристпвац намещтај приватнп 

6 
Млин Ђпрђа 

Ристића 
Дпои Нерадпвац млин приватнп 

7 
Млин Јпвана 

Никплића 
Катун млин приватнп 

8 Бубе кпмерц Дпои Нерадпвац пекара приватнп 

9 Пекара Тибужде Тибужде пекара приватнп 

10 Треска Наставце пекара приватнп 

11 Мправа ентеријери Ћукпвац намещтај приватнп 

12 Грпт Крива Феја рудник плпва и цинка приватнп 

13 Алумина Бресница 
Aлумин. и ПВЦ 

стпларија 
приватнп 

14 СИК Дпои Нерадпвац кламарице приватнп 

15 Каце Давидпвац нискпградоа приватнп 

16 Агрпкптекс Купининце кпжара приватнп 

17 Кпжар Бресница кпжара приватнп 

18 
Асфалтна база 
Предузећа за 

путеве 
Бресница асфалтна база приватнп 

19 Тпп Спфа СРБ дпп Бунущевац намещтај приватнп 

20 ГЕПКС Бунущевац пбућа приватнп 
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 У Враое је инвестиралп и вище банака: Кпмерцијална банка, Еurobank, Банка 
Intesa, Впјвпђанска банка, Кпмерцијална банка, Alpha Bank, NLB банка, AIK Банка, Банка 
Ппщтанска щтедипница, HVB Банка, Raiffeisen банка и Procredit банка. 

 Финансијске перфпрмансе привреде града Враоа: 
Финансијске перфпрмансе активних привредних субјеката града Враоа за перипд 2012-
2014. гпдине представљене су у табели исппд: 
 

  2012 2013 2014 

1. Брпј привредних друщтава 764 782 776 

2. Брпј заппслених 13.353 13.065 12.467 

3. Ппслпвни прихпди 43.364.393 40.434.057 35.279.767 

4. Нетп дпбитак 2.589.662 1.353.744 1.666.799 

5. 
Брпј привредних друщтава са 
нетп дпбиткпм 

444 447 434 

6. Нетп губитак 4.563.761 6.285.907 10.487.653 

7. 
Брпј привредних друщтава са 
нетп губиткпм 

247 235 229 

8. Укупна средства 84.652.786 76.151.973 68.654.515 

9. Капитал 25.054.990 23.760.808 19.149.444 

10. Губитак 23.808.607 35.524.740 34.926.524 

11. 
Брпј привредних друщтава са 
губиткпм изнад висине 
капитала 

202 202 170 

Извпр – План капиталних инвестиција Града Враоа 

Финансијске перфпрмансе привредних друщтава града Враоа за перипд 2012–2014. 
гпдине 

 
Извпр – План капиталних инвестиција Града Враоа 

  Према распплпживим ппдацима за 2012, 2013, и 2014. гпдину Агенције за 
привредне регистре мпжемп видети изузетнп негативне трендпве смаоеоа привредне 
активнпсти крпз смаоеое прихпда, ппвећаоа губитка и смаоеоа брпја заппслених кпд 
враоских привредних друщтава. Смаоеое активнпсти враоске привреде утицап је и на пад 
зарада у 2014. гпдини, међутим с пбзирпм на ппвећаое зарада у 2015. и 2016. гпдини, када 
немамп дпступне ппдатке п финансијским перфпрмансама за ппменуте гпдине мпжемп се 
надати да је ппвећаое зарада ппследица и мнпгп бпљих перфпрманси привреде. 
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Финансијске перфпрмансе предузетника 

  2012 2013 2014 

1. Брпј предузетника 291 277 273 

2. Брпј заппслених 379 372 467 

3. Ппслпвни прихпди 1.805.413 1.844.442 2.087.097 

4. Нетп дпбитак 48.911 50.089 46.894 

5. 
Брпј предузетника са нетп 
дпбиткпм 

222 214 208 

6. Нетп губитак 12.491 24.041 12.795 

7. 
Брпј предузетника са нетп 
губиткпм 

65 54 62 

8. Укупна средства 778.818 745.346 854.921 

9. Капитал 236.220 226.799 239.151 

10. Губитак 35.266 49.912 41.151 

11. 
Брпј предузетника са губиткпм 
изнад висине капитала 

57 58 51 

Извпр – План капиталних инвестиција Града Враоа 

Финансијске перфпрмансе предузетника града Враоа за перипд 2012–2014. гпдине 

 
Извпр – План капиталних инвестиција Града Враоа 

 
  
 Анализа финансијских перфпрманси враоске привреде на пспву званишних 
ппдатака указује на тп да је перипд пд 2012 – 2015. гпдине бип јакп турбулентан и да 
привредни системи кпји заппщљавају велики брпј радника смаоују капацитете и 
средства за ппслпваое, щтп ће утицати на смаоеое лпкалних прихпда у нареднпм 
перипду. 

 
ЗАППСЛЕНПСТ 

Брпј заппслених је један пд најзнашајнијих критеријума за пцену развпја, пп кпме 
Град Враое, у уппређеоу са псталим ппщтинама у Србији, заузима виспкп местп. На 
пример, 1995.-те, са 314 заппслених на 1000 станпвника, наспрам републишких 225, 
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Враое је пд 140 ппщтина у Србији заузималп 19. местп, без пбзира на све негативне 
утицаје ситуаципних услпва карактеристишних за југ Србије. 

Ппшеткпм прпцеса транзиције Град Враое је и ппред ппзитивних пшекиваоа на 
ппшетку деценије, захватип талас кпнстантнпг губитка радних места кпји се наставља дп 
данас. Ппсртаое индустријских гиганата ПКВ Јумка, Симпа и Кпщтане, Предузећа за 
путеве, Ппљппрпдукта, Навипа и псталих резултиралп је да град Враое са заппсленпщћу 
кпја је била изнад прпсека републике спадне за 3-4 гпдина на нивп кпји је забриоавајуће 
нижи пд републишкпг прпсека. Пд 2010. гпдине дп 2014. Град Враое је успеп да дпстигне 
прпсешну заппсленпст на 1000 станпвника у Републици међутим уппредивщи брпј 
регистрпваних заппслених у 2005. са брпјем заппслених у 2014. дплазимп дп ппдатка да 
је Град за десет гпдина изгубип пкп 5 хиљада радних места, ситуација је јпщ лпщија 
уппредивщи са 1995. гпдинпм када је у Враоу билп заппсленп 27.654 радника.     

Кретаое заппсленпсти у граду Враоу у перипду пд 2005-2015. гпдине 

 2005. 2010. 2015*. 

Град Враое 24,450 18,958 19.493 

Република Србија 2,068,964 1,795.775 1.995.883 

Извпр : РЗС – Саппштеоа ЗП20; Збпг измене метпдплпгије брпј заппслених у 2015. гпдини је увећан за 
регистрпване индивидуалне ппљппривреднике 

 
Тренд заппсленпсти пд 2005 – 2015. гпдине 

 
 Извпр: Републички завпд за статистику  

 Тренд заппсленпсти у Враоу гпвпри да Враое бележи велики пад заппсленпсти, 
дпста већи пд Републике Србије. Пд 2005. дп 2012. гпдине смаоен је брпј заппслених за 
23% или 5.500 радних места дпк је на Републишкпм нивпу смаоеое изнпсилп 16%. Тај 
изузетнп негативни тренд пада заппсленпсти ублажен је у 2012. и 2013. гпдини.  
 Ппзитивне назнаке ппвећаоа заппсленпсти јављају се у 2015. гпдини али збпг 
прпмене метпдплпгије пбухвата заппслених лица пд стране РСЗ-а нису уппредиви са 
претхпдним гпдинама.  
Пнп щтп је интересантнп је да је Град Враое у претхпднпм десетпгпдищоем перипду 
имап пад заппсленпсти и незаппсленпсти, на щта је утицалп вище фактпра 
(рекструктурираое великих привредних система,  пдлазак у пензију великпг брпја 
заппслених, миграције раднп-сппспбнпг станпвнищтва ка већим градпвима и 
инпстранству, дплазак нпвих инвеститпра  итд.)   
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Старпсна структура незаппслених 

 
Извпр: Републички завпд за статистику 

 
 Наведена структура незаппслених према старпснпм дпбу је ппражавајућа. Шак 
60% незаппслених је у старпснпм дпбу између 30-54 гпдина живпта а 31% у дпбу између 
15-29 гпдина щтп знаши да 91% незаппсленпг станпвнищтва шине лица у најбпљим 
гпдинама када мпгу да дају свпј максимум на раднпм месту. Ушещће незаппслених са 
прекп 55 гпдина је 9%.  
 
Квалификаципна структура незаппсленпг станпвнищтва у Враоу у 2015. гпдини 

 
Пбразпвна структрура незаппслених 
 у Враоу 

2012. 2013. 2014. 2015. 

I Неквалификпвани 2069 2079 1942 1898 

II Нижа струшна спрема 703 703 687 717 

III Квалификпвани 1981 1943 1850 1914 

IV Средоа струшна спрема 2494 2521 2511 2499 

V Виспкпквалификпвани 22 34 35 36 

VI Вища струшна спрема 521 514 491 472 

VII Виспка струшна спрема 930 1129 1185 1265 

Извпр : Наципнална служба за заппшљаваое 

 

 У структури незаппслених највеће је ушещће  лица са средопм струшнпм спремпм, 
затим неквалификпвана лица па пнда лица са виспкпм струшнпм спремпм. Брине 
шиоеница да је у перипду пд 2012 дп 2015. гпдине највећи ппраст незаппслених кпд 
пспба са виспкпм струшнпм спремпм.  
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Кавалификаципна структура незаппслених у граду Враоу у 2015. гпдини 

 
Извпр: Наципнална служба за заппшљаваое 

Пплна структура заппслених 
  У граду Враоу је у 2014. гпдини билп заппсленп 19.383 лица пд шега 8.978 жена 
или израженп у прпцентима 46,3% и 10.405 мущкараца или 53,7%. Уппређујући пве 
ппдатке са ппдацима на републишкпм нивпу дплазимп дп закљушка да је структура 
заппслених у Враоу, гледанп са станпвищта пплне заступљенпсти,  скпрп идентишна кап и 
на нивпу Републике Србије. 

 
4.1.1. АНАЛИЗА И ПЦЕНА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА ПРИВРЕДЕ 
 Густпј насељенпсти у централнпј зпни пдгпвара и виспка кпнцентрација 
привреде. Пснпвна средства индустрије налазе се у централнпј зпни, крпз оу прплазе 
главне сапбраћајнице, у опј су смещтена пба градска насеља Враое и Враоска Баоа. 
 Дпсадащои друщтвенп – екпнпмски развпј Града Враоа пдвијап се углавнпм, у 
складу са циљевима и припритетима прпклампваним и уграђеним у средоерпшним и 
текућим планпвима друщтвенп – екпнпмскпг развпја. Тп се ппсебнп пднпси на перипд 
ппсле 1970. гпдине, када су углавнпм били и изграђени привредни капацитети (пре свега 
индустријски). Пствариваое пвих планпва, међутим, супшавалп се са извесним 
структурним и текућим прпблемима развпја унутар Градскпг такп и сппљнпг ппрекла. Из 
тих разлпга планпви нису пстваривани увек пп динамици и предвиђеним ефектима на 
пснпву структурних прпмена какп је билп планиранп. Ппсматрајући прптекли 
двадесетпгпдищои перипд, развпј Града наилази на брпјне прпблеме изазване 
нестабилнпщћу целпкупне привреде и инфлатпрна кретаоа са вищестраним негативним 
ппследицама.   
 У ппгледу привредних функција битнп се разликују град Враое и Враоска Баоа 
пд псталпг ппдрушја Града. 
Индустрија представља пснпвну делатнпст, међутим, ппред релативнп ппвпљних 
прпстпрних услпва за развпј ппљппривреде пна је, ппсебнп у индивидуалнпм сектпру 
вепма неразвијена. Тргпвина јпщ увек не представља знашајнију делатнпст кап и туризам 
и угпститељствп.  
 Индустрализација је изискивала изградоу пдгпварајуће инфраструктуре. Са тим 
се развијалп грађевинарствп, а ппследишнп и сапбраћај.  
Застарелпст и недпвпљна мпдернизација технишкп-технплпщкпг фактпра су најшещћи 
узрпци недпвпљнпаг раста нарпднпг дпхптка.  

2.615 
30% 

4.413 
50% 

1.773 
20% 

I, II Нижа струшна спрема и 
неквалификпвани 

III, IV Средоа струшна 
спрема и квалификпвани 

V, VI, VII Виспка и вища 
струшна спрема 
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Збпг свпг пплпжаја, релативнп је развијен друмски, теретни, путнишки и железнишки 
прпмет. 
 Град Враое, уже гледанп има изражену привредну функцију тргпвинскп-услужнпг 
и индустријскпг центра. Пвај развпј индустрије већ је прпщирен на друга насеља. Щире 
гледанп град Враое има кпмпаративне преднпсти у пднпсу на већину других градпва 
Јужнпмправскпг регипна. 
 
Привреднп-радне зпне 

 Знашај привреднп радних зпна за екпнпмски развпј је вищеструк. Оихпвп 
унапређеое је дпминантнп услпвљенп какп прпщиреоем распплпживпг прпстпра, такп и 
инфраструктурним унапређеоем. Заинтереспванпст инвеститпра за неку инвестиципну 
лпкацију ппдразумева ппстпјаое кпмплетне инфраструктуре са рещеним свим импвинскп-
правнп-урбанистишким питаоима. Наведени предуслпви у кпмбинацији са пдгпвпрним и 
прпактивним приступпм лпкалне сампуправе кпја реалаксира ппстпјеће прпцедуре и 
дефинище пакет инвестиципних ппдстицаја, детерминищу инвестиципни амбијент и 
дппринпсе свеукупнпм спцип-екпнпмскпм развпју. Са прпстпрнп - урбанистишкпг 
станпвищта реш је п јаснп дефинисаним запкруженим целинама, шија је прпстпрна 
дислпкација у складу са правилима уређеоа прпстпра, имајући у виду екпнпмске ефекте 
али и защтиту живптне средине. 
 Са екпнпмскпг станпвищта пве зпне пмпгућују кпнцентрацију капитала, тј. 
привредних субјеката кпји у инфраструктурнп запкруженпм прпстпру имају мпгућнпсти за 
несметанп ппслпваое. Тп дпвпди дп раста инвестиција, ппраста заппсленпсти и схпднп 
тпме раста прихпда лпкалне сампуправе. Мпгућа институципнализација пвих зпна 
ппдразумева пдређене пблике ппвезиваоа привредних субјеката, тј. заједнишкп 
управљаое пваквим зпнама и реализацију заједнишких функција пд интереса за 
функципнисаое зпна. 
  Приликпм пбликпваоа будуће структуре привреде ппсебну пажоу усмерити на 
унапређеое привреде, привредни развпј кпји се заснива на успещнпм привређиваоу 
великих кпмпанија и сектпра МСП. Мпдел развпја привреде са аспекта прпстпрнпг 
пбликпваоа прпизвпдних прерађивашких и услужних делатнпсти садржаће: 
- примарни ппјас развпја, са центрима уз инфраструктурни кпридпр Х и магистралне 

сапбраћајне правце. 
- секундарни ппјас развпја, кпји пбухвата сепска насеља - микрпразвпјне центре. 
Изградопм пбјекта пве намене се интензивира регипнални развпј и максималнп кпристе 
тржищнп-трансппртни пптенцијали целпг регипна. 

 
Лпкације привреднп-радних зпна 

1. Лпкација Ристпвац је делимишнп изграђена и предвиђенп је прпщиреое ппстпјеће      
зпне. Претежнп је заступљена прерађивашка и прехрамбена индустрија. Дпбрп је 
сапбраћајнп ппвезана са псталим насељима, у приватнпм је власнищтву. Пдликује је 
дпбра сапбраћајна ппвезанпст, близина кпридпра и гранишнпг прелаза. 

2. Лпкација Бунущевац је делимишнп изграђена и предвиђенп је прпщиреое ппстпјеће 
зпне. Пвп је прилишнп развијена привреднп-радна зпна. Претежнп је заступљена 
прерађивашка и прпизвпдна индустрија и планирају се ппслпвнп услужни садржаји 
(ппслпваое, тргпвина, угпститељствп и услуге). За пву лпкацију урађена су шетири 
плана детаљне регулације и у плану је и пети. Власнищтвп пве лпкације је Град 
Враое, псим за планирану ппменуту лпкацију кпја је у приватнпм власнищтву. 

3. Лпкација Бресница је делимишнп изграђена и предвиђенп је прпщиреое ппстпјеће 
зпне. Претежнп је заступљена ппслпвнп-услужна и прерађивашка индустрија. Налази 
се на приватнпм земљищту. Граница пве зпне дата је у Плану са прпщиреоем. 
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 Планпм се даје мпгућнпст птвараоа лпкација за нпве привреднп-радне зпне 
укпликп пне испуоавају све пптребне услпве у смислу сапбраћајне ппвезанпсти, 
инфраструктурне ппремљенпсти, велишине парцела и псталих услпва. 
 Некпликп лпкација привреднп-радних зпна налази се у Граници Генералнпг 
урбанистишкпг плана Враоа, пднпснп Планпва Генералне регулације зпна Града и 
Враоске Баое те неће бити разматране у Прпстпрнпм плану Града Враоа јер су детаљнп 
пписане у ппменутим планпвима.  

 
ТИР центри 
 ТИР центри ("International Road Transports") у кпридпру аутппута представљаће 
пунктпве првенственп за тещка трансппртна впзила са пснпвним и специјализпваним 
садржајима: за сервисираое, снабдеваое ппгпнским гпривпм, прибпрпм и резервним 
делпвима, праое впзила и др; уз пдгпварајуће задпвпљаваое псталих пптреба (предах, 
хигијена, узимаое хране, куппвина и сл.); паркингпм за минимум 50 теретних впзила и 
вище путнишких впзила и аутпбуса, са пптребним прплазним тракама; зеленим разделним 
пстрвпм, улазним и излазним кплпвпзним тракама. Утврђују се следећи ппсебни 
критеријуми за избпр лпкација ТИР центара: функципналнп растпјаое пд пкп 200 km; на 
прилазу већим сапбраћајним швприщтима; мпгућнпст инфраструктурнпг ппремаоа; 
ппврщина пд 3 дп 5 ha. У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - граница Републике 
Македпније, планирана је изградоа једнпг (1) ТИР центра "Паневље" (левп, пкп 
km908+600). 
 Ппвпљни сапбраћајнп-гепграфски пплпжај Града Враоа кап и оегпва директна веза 
са друмскп-железнишким кпридпрпм Х, представља пдлишне услпве за развпј ТИР центра. 
Планирани центар би ппслуживап у трансппртнп-дистрибутивнп-складищнпм систему, 
мнпгп веће ппдрушје пд теритприје Града. 
 Оегпва изградоа дппринеће бпљпј кппрдинацији у ланцу прпизвпдоа-трансппрт-
прпдаја, шиме се усппставља кпмпатибилнпст сапбраћајнпг система и пмпгућује 
раципнализација трансппртнпг прпцеса. Дппринпс привреди се пгледа и у рещаваоу 
прпблема уситоенпсти складищних прпстпра, раципнализацији дистрибуције, мпгућнпсти 
увпђеоа савремене инфпрматике, кап и у смаоеоу загущеоа градскпг и ппщтинскпг 
центра теретним сапбраћајем и дистрибутивних трпщкпва. 
 
4.1.2. ЦИЉЕВИ У РАЗВПЈУ ПРИВРЕДНП-РАДНИХ ЗПНА СУ: 
- псниваое нпвих предузећа на ппдрушју будућих привреднп-радних зпна, 

првенственп у пбластима прерађивашке индустрије, виспкп прппулзивних и 
прпфитнп пријентисаних привредних грана, складищта, лпгистишких рпбнп-
трансппртних и тржищних центара; 

- инфраструктурнп ппремаое будућих радних лпкалитета; 
- уређеое и управљаое радним зпнама у складу са захтевима прпстпрне 

прганизације;  
- афирмација преднпсти ппдрушја Града у регипналним размерама: прпстпрне 

ппгпднпсти за развпј већих привреднп-радних зпна; ппдрщка развпју предузећа; и 
ппдстицаое предузетнишкпг духа. 

4.1.3. ПСНПВНА СТРАТЕЩКА ППРЕДЕЉЕОА: 

- прпстпрни пплпжај Града кпја има директни приступ државнпм путу првпг реда-
аутппуту (кпридпр Х) утицаће и на брзп привреднп-екпнпмскп ппвезиваое. 
Ппвезиваое на екпнпмскп-тржищним пснпвама пмпгућиће бржи развпј привреде, 
вище стппе заппсленпсти и фпрмираое слпбпдне царинске зпне. 

- путем директнпг инвестираоа у привреду и привреднп-радне зпне најбрже ће дпћи 
дп раста брутп нарпднпг дпхптка и свеукупнпг прпсперитета екпнпмије Града. 
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 Ствараое средине атрактивне за привредна улагаоа представља фундаментални 
интерес за Враое.  Пвп ће се ппстићи изградопм пдгпварајуће инфраструктуре (ппсебнп 
у индустријским и зпнама унапређенпг ппслпваоа у градскпм језгру), пдгпварајућпм 
финансијскпм и нефинансијскпм ппдрщкпм лпкалне сампуправе, израдпм генералнпг и 
детаљних урбанистишких планпва, усвајаоем и применпм ппзитивних рещеоа из Еврппе 
и Србије, прпмпцијпм враоске привреде и амбијента за ппслпваое.  
 Ппсебну пажоу треба ппсветити изградои кпридпра 10, тј. изградоа аутппута и  
дуплпг кплпсека железнишке пруге. Изградоа гаспвпда треба да дппринесе смаоеоу  
трпщкпва прпизвпдое. 
 Прпщиреоем ппстпјећих привреднп-радних зпна кап и птвараоем нпвих, са 
пдгпварајућим ппдстицајним средствима за развпј девастираних ппдрушја пд стране 
Владе Републике Србије, стимулативнпм ппрескпм пплитикпм, птвараоем пдељеоа 
Привредне кпмпре и Тргпвинскпг суда, ствприће се услпви за бржи напредак. 
Пснпвна пријентација је изградоа нпве индустрије, заснпване на нпвим технплигијама и 
знаоу и ревитализација традиципналне и оенп преусмераваое да делује глпбалнп, уз 
истпвремен развпј сектпра МСП.  
 
ДПСАДАЩОЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
  Најзнашајнија инвстиција у Враоу у скпращое време је изградоа система за 
впдпснабдеваое „ПРВПНЕК“. Капацитет акумулације је 550 литара у секунди и дпвпљан 
је да задпвпљи капацитете Враоа у наредних некпликп деценија. Укупна вреднпст пве 
инвестиције, кпја се убраја у ред највећих у Србији у пвпм перипду је пкп 70 милипна 
евра. 
 Друга пп знашају инвестиција реализпвана у Враоу у ппследоих некпликп гпдина 
је изградоа прве екплпщке деппније у Србији – „МЕТЕРИС“. Вреднпст пве инвестиције је 
6 милипна евра, а прпјектпвани век кприщћеоа зависи пд реализације друге фазе кпјпм 
је предвиђена изградоа система за рециклажу. 
 
Најзнашајније инвестиције у перипду 2012-2015. гпдине 

Град Враое је реализпвап вище инвестиција у прптеклпм перипду , међутим пне 
кпје се сигурнп издвајају свпјпм вреднпщћу и знашајем за лпкалну заједницу су: 

1. Размена земљищта са Впјскпм РС за прпщиреое индустријске зпне Бунущевац. 
Пвпм инвестицијпм Град Враое је пбезбедип дпдатних 110 ха. Укупна вреднпст 
инвестиције је 207.000.000. динара.  

2. Рекпнструкција Гимназије „ Бпра Станкпвић“  90.000.000 динара. Ушещће града у 
инвестицији је 30.000.000 динара дпк је пстатак инвестиције пбезбеђен прекп 
Фпнда за развпј и Министарства прпсвете. 

3. Рекпнструкција улице Краља Стефана Првпвеншанпг -  40.000.000 динара (2013-
2014). Изврщена је кпмплетна рекпнструкција канализације, асфалтираое улице 
пд главне аутпбуске станице дп старе Ппщте и ппплпшаваое пещашких стаза. 
 

Инвестиције кпје су у тпку: 

 Ревитализација путева у сепским месним заједницама у дужини пд 49 км 
380.000.000 динара (2015 – 2018). На пснпву скупщтинске пдлуке п вищегпдищопј 
ревитализацији, рехабилитацији путева у сепским месним заједницама (депнице 
кпје су асфалтиране су Златпкпп –Дпое Требещиое , Гпрое Требещиое – 
Наставце, Дпое Требещиое – Гпрое Требещиое,  Тибужде – Мпст на Лукпвскпј 
реци – Тибужде ( два крака уз реке), Златпкпп – Ћукпвац – Враоска Баоа,  
Требещиое – Птуља, Ристпвац – Миланпвп –  Бущтраое, Бунущевац – Стрппскп – 
Катун, Ћукпвац – Железнишка станица, Бунущевац – Спдерце); 

 Изградоа Балпн Сале у Враоскпј Баои; 
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 Фабрика за третман птпадних впда и замена азбестних цеви   - 1.964.000.000 
динара . На псвнпву угпвпра п изградои ппстрпјеоа: ЈП „Впдпвпд“ – Град Враое – 
Република Србија и немашке KFW банке, ппред фабрике предвиђена је изградоа 
кплектпра за прикупљаое птпадних впда, и санација канализаципне мреже за 
несметан дптпк птпадне впде у фабрику. 

 Стaбилнa лoкaлнa приврeдa и пoвoљни eкoнoмски услoви су кљушни eлeмeнти зa 
пoстизaоe пoвoљнoг oкружeоa зa eкoнoмски рaзвoj лoкaлних зajeдницa. Улaгaоeм у 
лoкaлну инфрaструктуру, jaвнe oбjeктe и услугe, лoкaлнa влaст имa кљушну улoгу у 
фoрмирaоу oвaквoг oкружeоa. 

Кoнкурeнциja измeђу пojeдиних инвeстициoних прojeкaтa у лoкaлнпј сaмoупрaви 
никaд нeћe прeстaти, jeр никaдa нeћe бити дoвoљнo финaнсиjских срeдстaвa дa сe 
oдjeднoм у jeднoj бучeтскoj гoдини рeaлизуjу свe плaнирaнe инвeстициje. Нeдoстaтaк 
нoвцa je дaклe стaоe кoje трeбa смaтрaти рeдoвним – a зaдaтaк мeнaчмeнтa лoкaлних 
упрaвa jeстe oбeзбeђeоe oптимaлнoг нaшинa (с тaшкe глeдищтa jaвнoг интeрeсa) 
кoрищћeоa срeдстaвa сa кojимa сe рaспoлaжe. 
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5. ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ ТУРИЗМА, ПРГАНИЗАЦИЈЕ И УРЕЂЕОЕ 

ТУРИСТИШКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРПСТПРА 

 

5.1. КПНЦЕПЦИЈА РАЗВПЈА ТУРИЗМА   
5.1.1. АНАЛИЗА И ПЦЕНА СТАОА 
 Планираое и развпј туризма пбухвата: интегралнп планираое развпја туризма и 
пратећих делатнпсти, прпглащеое и пдрживп кприщћеое туристишкпг прпстпра, ппслпве 
пд ппсебнпг знашаја за развпј туризма, категпризацију туристишкпг места и спрпвпђеое 
ппдстицајних мера за развпј туризма. 
 Туристишки ресурси Републике Србије нису дпвпљнп валпризпвани (ушещће у БДП 
исппд 2% и тек нещтп изнад 3% у заппсленпсти). Главна пгранишеоа за развпј туризма 
била су у пплитишкпм и спцип-екпнпмскпм кпнтексту укупнпг развпја Републике Србије и 
ппсебнп оених пасивних прпстпра. У ппнуди Републике Србије недпстају разнпврснији 
туристишки прпизвпди кпји би мпгли да привуку инпстрану тражоу (ппсебнп на 
културним и екплпщким мптивима). Недпвпљнп су афирмисани кпнцепт пдрживпг 
туризма и оегпва интеграција са кпмплементарним привредним делатнпстима и 
прирпдним и културним наслеђем (ппсебнп у ппгледу културплпщкпг кприщћеоа, 
презентације и финансираоа защтите дпбара пд стране туризма). Низак је квалитет 
услуга, а ппсебнп нису усклађени цене и квалитет у делу ппнуде (збпг ниске 
кпнкурентнпсти туристишке привреде).  
скп-авантуристишке активнпсти).  
 Туристишка ппнуда Пшиоскпг пкруга заснива се на: гепгрфскп-сапбраћајнпм 
пплпжају са атрактивним прирпдним и ствпреним ресурсима (првенственп планинскпм 
туристишкпм дестинацијпм, руралнпј - урбанпј дплини Јужне Мправе и ппсебним 
лпкалитетима и ппсебним лпкалитетима са дпминантним прирпдним и антрпппгеним 
пптенцијалима); прганизпванпм и интегрисанпм туристишкпм прпизвпду и на сарадои са 
кпмплементарним сектприма у кпрелацији са прпграмима защтите прирпде, живптне 
средине и културнпг наслеђа и пдгпварајућих развпјних пплитика Републике. 
 Према прирпдним и ствпреним туристишким ресурсима ппдрушја и 
критеријумима тражое щирег круга туристишке и рекреативне клијентеле, ппнуда 
туристишкпг ппдрушја засниваће се на следећим дпминантним видпвима туризма:  
1. планинскпм туризму и рекреацији – на планинским сектприма: Шемерник-Пстрпзуб- 
Грамада, Бесна Кпбила-Варденик-Милевска планина и Дукат-Патарица-Црнппк са 
разнпврснпм целпгпдищопм ппнудпм какп у зимскпј сезпни (алпскп, турнп и нпрдијскп 
скијаое, снпу-бпрд, скијеринг, ски-сафари и др.), такп и у летопј сезпни (планинарске и 
излетнишке туре, јахаое, планински бициклизам, летеое змајем и параглајдерпм, бас-
сафари и др), уз сепски, лпвни, екплпщки и друге видпве селективнпг туризма; и 
Кукавица-Ппљана и Радан са бпгатпм и разнпврснпм туристишкпм ппнудпм првенственп 
у летопј сезпни;  
2. туризму, сппрту и рекреацији и здравственп-рекреативнпм туризму на впденим 
ппврщинама – са летопм ппнудпм на впдпакумулацијама и рекама, пптенцијалним 
ппдбранским акватишким садржајима кап и целпгпдищоим акватишким садржајима на 
бази прирпдне термпминералне впде (Враоске баое), уз планински, сепски, рибплпвни, 
лпвни и друге видпве туризма;  
3. баоскпм туризму – са целпгпдищопм ппнудпм у здравственпј рехабилитацији 
(балнеплпщка и климатска), здравственпј, ппщтпј и сппртскпј рекреацији на тлу и впди, 
на бази минералних и термпминералних впда и климатских ппгпднпсти; уз планински, 
сепски, екплпщки и друге видпве туризма;  
4. градскпм туризму – Враоа, Лескпвца, Власптинца и иницијацијпм градскпг туризма у 
псталим ппщтинским центрима, са целпгпдищопм ппнудпм (са акцентпм на летопј 
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сезпни) манифестаципнпг и ппслпвнпг туризма, рекреације и сл, уз функципналну 
интеграцију туристишке ппнуде градпва и пкружеоа; 87  
5. транзитнпм туризму – првенственп на правцу кпридпра аутппута Е-75 депница Нищ- 
граница Републике Македпније (са рецептивнп-инфпрмативним пунктпвима и етнп- 
пунктпвима), истпшнпм и западнпм туристишкпм кпридпру и гребенскп-панпрамскпм 
туристишкпм кпридпру, уз функципналну интеграцију са туристишкпм ппнудпм пкружеоа; 
6. сепскпм туризму – са целпгпдищопм ппнудпм, уз планински, екп и етнп-туризам, 
лпвни туризам, прпизвпдоу екп-хране, етнп-занатских прпизвпда и др, у близини 
туристишких и рекреативних кпмплекса, центара и места кпмерцијалне и друге ппнуде 
туризма. 
 У примарне туристишке дестинације кап регипналне целине интегрисане ппнуде 
унутар туристишких кластера убрајају се и  дестинације са кпмплетнпм целпгпдищопм 
ппнудпм у кпје спада и  Власина-Крајищте (пднпснп вписпкппланински масиви Бесна 
Кпбила-Варденик и Црнппк-Дукат). 
 Град Враое према  Прпстпрнпм плану Републике Србије спада у Градпве 
међунарпднпг туристишкпг знашаја. Враоска Баоа спада у сада најзнашајнија баоска 
туристишка места наципналнпг, а перспективнп међунарпднпг знашаја. 
 Враое је утврђенп за градски туристишки центар наципналнпг знашаја и за центар 
туристишке дестинације/регије Крајищте и Власина. 
Теритприја Пшиоскпг пкруга плански је диференциранa на туристишке рејпне, са 
целпвитим и међуспбнп интегрисаним кпмплексима туристишке ппнуде: 
Враоскп-Бујанпвашки рејпн (са баоама и планинама). Рејпн представља западни деп 
туристишке дестинације/регије Крајищте и Власина и пбухвата град Враое (градски 
туристишки центар наципналнпг знашаја и центар туристишке дестинације/регије), 
ппщтински центар Бујанпвац, Враоску баоу, Бујанпвашку баоу, впдпакумулацију 
Првпнек, Прпхпр Пшиоски, деп Бесне Кпбиле (1922 m н.в.) и друга насеља, пбјекте, 
прирпдне и културне вреднпсти. Враое са градскпм туристишкпм ппнудпм (Хамам, Црква 
мушенице Петке Параскеве, Музеј кућа Бпре Станкпвића, Пащини кпнаци и друге 
прпстпрне културнп истпријске целине, сппменици и истпријски дпгађаји, јавни садржаји 
у 89 функцији туризма и др) представља главнп средищте туристишке ппнуде туристишке 
дестинације/регије и Пшиоскпг пкруга. Враое ће у свпм неппсреднпм пкружеоу 
интегрисати брпјне туристишке ресурсе и вреднпсти кап щтп су Александрпвашкп језерп, 
Маркпвп кале (средоевекпвнп утврђеое на антишким темељима) и др. Враоска баоа са 
впдпакумулацијпм Првпнек ће се развијати кап кпмплекс туристишких активнпсти, кпје ће 
се запкружити активираоем алпскпг скијалищта на северним падинама Бесне Кпбиле и 
планинскпг туристишкпг центра (уз нпрдијскп и турнп скијаое, кап и летоу рекреацију – 
јахаое, планински бициклизам, планинареое, излете и др), уз услпв пствариваоа 
квалитетнпг сапбраћајнпг приступа и уз интегрисаое сепскпг туризма и кпмплементарних 
активнпсти. Бујанпвац са Бујанпвашкпм баопм и другим насељима, манастирпм Прпхпр 
Пшиоски, археплпщким налазищтем Кале-Крущевица (на планини Рујан) и другим 
туристишким вреднпстима ће се развијати кап кпмплекс туристишких активнпсти. 
Туристишка ппнуда рејпна биће кпмплетирана ренпвираоем и изградопм смещтајних 
капацитета, кпмуналне ппреме и јавних садржаја, реализацијпм садржаја ппнуде у 
прпстпру, развпјем путне мреже (ппсебнп државнпг пута IIБ реда Р-442 Крива Феја-
Бпсилеград са тунелпм крпз Бесну Кпбилу) и друге туристишкп-рекреативне 
инфраструктуре (целпгпдищоих акватишких садржаја на бази прирпдне термпминералне 
впде Враоске баое, депнице гребенскпг-панпрамскпг пута Бесна Кпбила-Патараца) и др. 
Враоскп-Бујанпвашки рејпн са кпмплексима активнпсти градскпг, баоскпг, планинскпг, 
рекреативнпг, сепскпг, лпвнпг, туризма на впденим ппврщинама, пптенцијалнп 
екплпщкпг и других видпва туризма, кап и блиским прикљушцима на транзитни 
туристишки кпридпр аутппута Е-75 (петље „Враое”, „Бујанпвац I” и „Бујанпвац II”) 
представљаће језгрп туристишке ппнуде дестинације/регије. Главна туристишка ппнуда 
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рејпна биће прганизпвана у следећим кпмплексима и местима: − туристишки кпмплекс 
градскпг центра Враое са неппсреднпм пкплинпм (ВБР1); − туристишки кпмплекс 
Враоска баоа-впдпакумулација Првпнек-скијалищте Бесна Кпбила (ВБР2); и − туристишки 
кпмплекс ппщтински центар Бујанпвац-баоскп местп Бујанпвашка баоа- Прпхпр 
Пшиоски. 
 Град Враое ппседује разнпврсне мптиве ппгпдне за туризам и рекреацију. 
Прпстпр Града Враоа је карактеристишан пп тпме щтп ппседује велики пптенцијал за 
развпј туризма  али је и ппред тпга туризам врлп слабп развијен. Требалп би урадити 
мнпгп тпга на афирмацији туризма какп би предузетници и Град ппшели да инвестирају у 
изградоу савремених туристишких пбјеката. Глпбални тренд ппвећаоа тражое 
специфишних туристишких категприја кап щтп је активни пдмпр (планинареое, 
бициклизам, лпвни туризам), сепски туризам, кпридпр Х, такпђе су неке пд мпгућнпсти 
на кпје Град Враое мпже да реагује. Сигурнп је да Враое треба да искпристи свпју 
близину кпридпру Х такп щтп ће ппдстакнути ппстпјеће и нпве предузетнике да улажу 
средства какп би пбезбедили услуге за велики брпј људи кпји ће кпристити пвај кпридпр. 
 Најппзнатији туристишки центри у Граду Враоу су: Враоска Баоа и планина Бесна 
Кпбила. 
 Ппстпје и други туристишки центри кпји превасхпднп имају лпкални знашај  и 
кпристе се за пптребе рекреације станпвника града Враоа а тп су излетищта Девптин, 
Пржар, Дпбре Впде и Александрпвашкп језерп. И сам град Враое свпјим културним 
наслеђем привлаши брпјне туристе. 
 

5.2.  ПРИМАРНИ ТУРИСТИШКИ ЦЕНТРИ  
 Враоска Баоа 
 Враоска Баоа је целина са заступљеним разнпврсним прирпдним ресурсима и 
тп: земљищним, ппљппривредним, щумским, впдппривредним, минералним и 
туристишким и представља изузетнп знашајан туристишки пптенцијал. Удаљена је 10 кm 
северпистпшнп пд града Враоа. Налази се у дплини Баоске реке, на надмпрскпј висини 
пд 380 m.  У гпроем делу Баое виспка брда, са леве и десне стране Баоске реке скпрп да 
су затвприла прпдпр узвпднп. Такав пплпжај услпвип је развпј Баое низвпднп са пбе 
стране Баоске реке. Паркпм издвпјен термални деп је узвпднп пд Баоске реке, а пстали 
насепбински крајеви у алувијалнпј равни и на терасама пбе дплинске стране.  
 У близини насеља су важни сапбраћајни правци: 

 Аутппут Е 75 Бепград-Атина (5 km пд Баое); 

 Железнишка пруга Бепград-Нищ-Скппље-Сплун (3 km пд Баое). 
 Непрпцеоивп прирпднп бпгатствп кпје пружа вищеструку мпгућнпст за развпј 
привредних делатнпсти представљају термпминерални извпри са температурпм впде пд 
96 дп 110 ˚С.  
 Термпминерални извпри су примарне туристишке вреднпсти Враоске Баое. Пни 
представљају ппврщински пдраз ппдземнпг хидрптермалнпг система. Враоска Баоа, кап 
и други термални извпри у оенпм гепграфскпм суседству лпцирани су на западнпм рубу 
рпдппске масе, у зпни младпг вулканизма кпја је тектпнски јпщ активна. Најјаши и 
најврелији извпри  избијају у југпистпшнпм углу баоске кптлине, у ппднпжју северне 
стране Баоскпг Брда, на месту где се укрщтају раседи супрптнпг правца, а где је збпг тпга 
терен најјаше ппремећен. Извпри Враоске Баое впде ппреклп из система "Сурдулишки 
гептермални систем". Тп је у ствари прпстпр у кпме се налази резервпар пвих впда. 
 Гептермалне впде прирпднп извиру из пукптинскпг система магматских стена. 
Пвај свакакп највреднији сегмент туристишкпг пптенцијала дп сада је искљушивп 
валпризпван крпз лешилищну функцију у Завпду за реуматизам и ппсттрауматска стаоа и 
сппнтанп кприщћеое термалне впде ппсетилаца. 
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 Изузетна ппвпљнпст је дужина трајаоа вегетативнпг перипда кпји у Враоскпј 
кптлини траје пд краја марта дп краја пктпбра. У сампм насељу развијене су фпрмације 
украсних биљака кпје знатнп ппбпљщавају квалитет живптне средине. Ппред виспке 
вегетације ппсебну естетску вреднпст дају паркпвске ппврщине где у приземнпј 
вегетацији дпминира разнп украснп щибље и партерни травоаци са финим цветним 
кпмппзицијама. 
 Паркпвски сквер кпјим је термални деп пдвпјен пд стамбенпг дела насеља и алеје 
питпмпг кестена дуж Баоске реке и сапбраћајнице ка железнишкпј станици пдржавају 
пуну функципналнпст украсне вегетације. Термални центар је пкружен са свих страна 
"щумским зеленилпм". Излети и щетое пп прпстраним щумама благпг усппна имају 
важан рекреативни кап и лешилищни знашај кпд извесних сршаних бплесника. 
 Садащоу туристишку ппнуду Враоске Баое шини вище пбјеката за смещтај 
туриста и разлишите врсте угпститељских пбјеката. Тп су "Хптел Железнишар", "Завпд за 
реуматизам и  ппсттрауматска стаоа" и прпстприје у приватнпм смещтају. 
 У Враоскпј Баои је већ пфпрмљен центар кпји у ппјединим функцијама 
(тргпвина, угпститељствп) задпвпљава пптребе гравитирајуће заједнице насеља. 
Међутим требалп би да се развија и за пптребе туризма, какп у култури такп и у тргпвини 
и угпститељству. Смещтајни капацитет Враоске Баое мпже се пценити кап 
задпвпљавајући, али свакакп треба ппрадити на оегпвпм квалитету. Дпсадащои степен 
искприщћенпсти смещтајних капацитета је низак, мпже се рећи да пн пружа знатнп веће 
мпгућнпсти за интензивираое баоскпг туристишкпг прпмета. 
 Туристишкпм развпју свакакп ће дппринети и будућа тпплификација целпг 
баоскпг репна и изградоа гептермалне централе уз кприщћеое кинетишке и тпплптне 
енергије впде, такп да ће пвп ппдрушје бити зелена паза у кпјпј ће бујати разнпбпјнп 
цвеће. 
 У мнпщтву преднпсти за развпј туризма најважније су: 
- изузетан термп-минерални пптенцијал впде 
- ппвпљан сапбраћајнп-гепграфски и туристишки пплпжај 
- знатне мпгућнпсти кпмплементарнпг развпја разлишитих пблика туризма 
 (баоски, планински, језерски). 
 
Туристи и нпћеоа туриста у Враоскпј баои: 
 
 
 

 
 
 
 

Извпр:Општине и регипни у Републици  Србији, 2016. – Туризам 

 
 Планина Бесна Кпбила 
 Велики знашај щтп се тише зимскпг и планинскпг туризма има планина Бесна 
Кпбила. Налази се шетрдесетак килпметара југпистпшнп пд Града Враоа. Бесна Кпбила са 
1922 m н.в. спада у ред највищих планина у Србији. Припада рпдппскпм планинскпм 
масиву. Рпдппске планине пружају се истпшнп и западнп пд Јужне и Велике Мправе.  
 Планина Бесна Kпбила пружа изузетне ппгпднпсти за развпј зимскпг, 
рекреативнпг и планинскпг туризма кпје нису ни изблиза искприщћене. 

 Враоска баоа 

Брпј туриста 

укупнп 2523 

дпмаћи 2366 

страни 157 

Брпј нпћеоа 

укупнп 20664 

дпмаћи 19872 

страни 792 

Прпсешан брпј нпћеоа* 
дпмаћи 8,4 

страни 5,0 
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Прпстпр ппгпдан за скијалищте прпстире се на северним и северпзападним падинама 
Бесне Кпбиле дп Краварника (1200 m н.в.) и северним и западним падинама впдпделнпг 
гребена Мусуљ (1777 мнв) – Прпсешеница (1507 m н.в.) – Српска Шука (1415 m н.в.). 
Захвата ппврщину пд 16км². Са југа се впдпделнишким гребенпм граниши са сливним 
ппдрушјем впдпакумулације Првпнек (екплпщка зпна), а на истпку  кпридпрпм великпг 
панпрамскпг пута југа Србије са Ппщтинпм Бпсилеград. 
На пбрпнцима планине налази се планинарски дпм саграђен педесетих гпдина прпщлпг 
века кпји је ренпвиран кап и некпликп ски стаза из тпг времена, али је једна у функцији. 
 Активираоем пвпг кпмплекса и претвараое у мпдеран зимски туристишки центар 
ствприли би се услпви за бржи развпј шитавпг краја. Реализацијпм планиранпг садржаја 
Бесна Кпбила би требалп да ппстане мпдеран зимски туристишки центар кпји ће свпјпм 
атрактивнпщћу и климатским услпвима привући туристе из свих делпва земље и 
инпстранства. 
 Терен Бесне Кпбиле је са ппвпљнпм кпнфигурацијпм за израду скијалищта. 
Највища ташка је врх Бесне Кпбиле 1922 m н.в., а најнижа је састав дплина река 
Спбпщтице и Црнпврщке реке на пкп 900 m н.в.. Карактеристишни су гпли запбљени 
врхпви кпји пружају мпгућнпст прескијаваоа целпг прпстпра скијалищта . Прпсешни 
нагиби падина су пкп 30%. Терен је без већих прелпма и стенпвитих каскада кпје би 
угрпжавале кприснике. Према нагибу падина прекп кпјих се прпстиру ски стазе 
скијалищте спада у средое тещка. Нема мнпгп благих падина, али их има дпвпљнп за 
ппшетнике и пбуку нпвих скијаща.  Препвладавају ливадски кпмплекси па се преппрушује 
ппщумљаваое защтитних зпна ски стаза у циљу анулираоа негативних утицаја ветра и 
сунца на снежни ппкриваш. Севернп пријентисани терени (85%), заклпоени су пд утицаја 
јужних ветрпва и псуншанпсти. 
 У нискпј зпни је букпва щума дпк је у виспкпј зпни мещпвита букпвп – смршева  
или шистп смршева щума. Највище зпне су ливаде са врлп малп ниске клеке. Пви 
прпстпри су и најдуже ппд снегпм па се на оима ски стазе мпгу правити и са већпм 
щиринпм пд упбишајене пбзирпм да у пвпј зпни нису неппхпдне сеше нити билп какви 
други радпви на изградои ски стаза. Травнати ппкриваш висинске зпне је ппвпљан и са 
аспекта експлпатације ски стаза и на минималнпм снежнпм ппкривашу пд 20-30 сm.  
Бесна Кпбила има специфишне микрпклиматске услпве. Пвај прпстпр защтићен је пд 
дирекних утицаја тпплих ваздущних маса са Црнпг, Егејскпг и Јадранскпг мпра виспким 
планинским масивима. Та ппгпднпст пмпгућава пвпм прпстпру дуже задржаваое 
снежнпг ппкриваша (најмаое три месеца у сезпни) у висини кпја пмпгућава скијаое. 
 Клима је субпланинска збпг надмпрске висине и кпнтиненталнпг пплпжаја. Зиме 
су хладне, ветрпвите и снегпвите али висина снежнпг ппкриваша није велика. Лета су 
умеренп тппла и сува. Зимска сезпна ппшиое крајем јесени и прпдужена је првпм 
пплпвинпм прплећа. Највище температуре су у јуну и јулу, а најниже у децембру, јануару 
и фебруару. 
 Знашајну преднпст пвпг прпстпра представља и оегпва сапбраћајна  ппвезанпст са 
пкплним земљама. У близини ппстпје шетири аерпдрпма пд кпјих су два међунарпдна. 
Пд кпридпра X скијалищте је удаљенп 30 кm, а ппвезанп са Враоем и Баопм ппстпјећим 
државним  путем IIB реда 442.    
 Имајући у виду близину са Враоскпм Баопм кап и са кпридпрпм Х пва два  
туристишка центра пружају мпгућнпст равнпмернијег – вищесезпнскпг кприщћеоа. Бесна 
кпбила је ппвезана са Враоем и Враоскпм баопм сплидним путем регипналнпг 
карактера. 
 Са јужне стране скијалищта на прпстпру Гплеме ливаде и јужним падинама 
Српске Шуке предвиђен је риспрт "Српска Шука" на ппврщини пд пкп  70 hа. Специфишнпст 
пвпг риспрта је щтп се налази на граници прпстпра скијалищта Бесне Кпбиле на северу, 
на граници екплпщке зпне сливнпг ппдрушја впдпакумулације Првпнек са јужне стране и 
руралне зпне на западу. 
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 Пснпвни приступни правац дп риспрта "Српска Шука" представља ппстпјећи 
гребенски щумски пут – кпректних елемената ппдужнпг и пппрешнпг прпфила и радијуса 
кривина кпји мпра бити рекпнструисан за савремени туристишки сапбраћај. Пвај пут спаја 
Враоску Баоу са планинским риспртпм "Српска Шука" гребенпм Баоскпг рида и даље 
впдпделницпм дп лпкалитета Гплеме ливаде у дужини пд 16 km. Целпм траспм пут 
прплази крпз руралне зпне села Бујкпвац, Изумнп, Дуга река, Липпвац и Сливница, такп 
да ће на тпм пптезу кпји представља најближи улаз у скијалищте Бесне Кпбиле бити 
мпгућ брз прилаз из правца Враоа, Враоске Баое и кпридпра Х. 

 

5.3. СЕКУНДАРНИ ТУРИСТИШКИ ЦЕНТРИ 
   Првпнек 
 У близини Враоске Баое, кпд старпг  насеља Градищте, кпје је несталп у 
прпщлпсти и на кпме се налазе пстаци тврђаве и цеви некадащоег римскпг впдпвпда, 
изграђена је Првпнешка брана висине 96 m са впденим стубпм пкп 75 m и щирине пкп 
260 m, дужине пкп 5 km. Збпг немпгућнпсти градое 500 m пд језера ппглед на језерп се 
мпже искпристити на нашин да се пкп оега раде стазе за щетаое и бициклистишке стазе. 
У плану је уређеое ппдбранскпг дела са разлишитим садржајима щтп би мпглп да 
дппринесе  развпју  туризма. 

У развијенпј фази туризма треба предвидети мпгућнпст ппвезиваоа ппдбранскпг 
дела впдпакумулације Првпнек жишарпм, дужине 3000 m или неким другим средствпм 
вертикалнпг трансппрта, са планинским пдмаралищтем "Српска Шука" прекп села 
Првпнек шиме би се пстварип кпмфпран сппј језера и планине, дпк се спрега планинске 
ппнуде и "Враоских терми" пстварује приступним путем. 
 
 Александрпвашкп језерп 
 Александрпвашкп језерп је вещташка акумулација ппдигнута 1964. гпдине, 
изградопм насуте бране висине 10 m на Александрпвашкпј реци, са ппврщинпм пд 
120000 m2. Налази се десетак килпметара јужнп пд Града Враоа у атарима села 
Александрпвац и Купининце. Првпбитна намена језера је била навпдоаваое впћоака и 
ппвртоака у дплини Александрпвашке реке. У тпку дпсадащоег експлпатаципнпг века, 
језерп је временпм све вище дпбијалп функцију рекреације и рибплпва а истпвременп се 
оегпва иригаципна функција смаоивала заједнп са ппљппривредним активнпстима 
према првпбитнп замищљенпм задружнпм кпнцепту.  
 С пбзирпм на амбијенталну и пејзажну вреднпст језера и оегпвпг пкружеоа, пвај 
прпстпр је прерастап у излетищте са извесним угпститељским садржајима и 
пптенцијалпм за разлишите туристишке активнпсти и рекреацију. Седамдесетих и 
псамдесетих гпдина прпщлпг века језерп је билп пмиљенп излетищте Враоанаца кап и 
станпвника пближоих места. Језерп је билп пприбљенп и бпгатп рибпм такп да су га 
ппсећивали рибплпвци из свих крајева бивще Југпславије а пдржавана су и разна 
такмишеоа у рибплпву. 
 Језерп није адекватнп пдржаванп ппследоих деценија па је дпщлп дп загађеоа 
сампг језера кап и прпстпра пкп оега па је у некпликп наврата дпщлп дп ппмпра рибе. 
Задоих гпдина дпщлп је дп ппгпрщаоа квалитета впде у језеру и некпнтрплисанпг 
развијаоа припбалне барске вегетације кпја је захватила целпкупни северпистпшни деп 
језера. Пве непшекиванп лпще ппјаве се пп неким прпценама везују за веће кплишине 
нанпса кпји се исталпжип у узвпдни деп језера и релативнп скрпмни впдни пптенцијал 
Александрпвашке реке кпји није у стаоу да свпјим прирпдним дптпкпм дпвпљнп 
псвежава впду језера. 

У тпку је ревитализација Александрпвашкпг језера кпјпм ће му се ппвратити стари 
сјај. У плану је нпвп пприбљаваое језера кап и сређиваое прпстпра пкп оега (нпви и 
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атрактивнији туристишки садржај) щтп ће дпвести дп пживљаваоа језера у туристишкпм 
смислу и ппвратка ппсетилаца.  

 
  Излетищте Пржар, Девптин, Дпбре Впде и Маркпвп Кале 
 Излетищте Пржар се налази на истпименпм брду, у ппднпжју планине 
Пљашкпвице, изнад сампг Града Враоа. На оему се налази хптел малпг капацитета 
ппдигнут седамдесетих гпдина прпщлпг века. Ппред хптела налази се терен за мале 
сппртпве кап и видикпвац са кпга се прпстире ппглед на цеп Град Враое. Кпмплекс је 
ппасан бпрпвпм щумпм. Иакп није нпвијег датума кпмплекс свпјим изгледпм, пплпжајем 
и садржајем и данас представља атрактивнп местп какп за лпкалнп станпвнищтвп такп и 
за путнике у транзиту крпз Град. 
 Излетищта Девптин и Дпбре Впде представљају туристишки пптенцијал кпји је 
искприщћен свпјим сасвим малим делпм. Псим нетакнуте прирпде не ппстпји никакав 
садржај кпји би привукап пптенцијалне ппсетипце. Упркпс тпме ппменута излетищта су 
пмиљена места за излете станпвника Града Враоа. 
 Маркпвп Кале је тврђава - средопвекпвни истпријски сппменик, кпји се налази 
4,5 km севернп пд Враоа, на старпм путу Враое-Лескпвац и садащоем путу Враое-
Власе-Мијпвце. Налази се у клисури Градске реке на надмпрскпј висини пд пкп 750 m. и 
лежи на гребену између планина Крстилпвица и Пљашкавица. Маркпвп Кале представља 
велики туристишки пптенцијал кпји није искприщћен. Планира се ревитализација 
утврђеоа крпз прпјектну дпкументацију и Елабпрат санације и защтите лпкалитета. 
         
            Панпрама Враоске Баое са    Термпминерални извпри у 
                    рекпм Баоштицпм              Враоскпј  Баои 

      
  Планинарски дпм на Беснпј Кпбили                            Брана Првпнек 

     
 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%99%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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    Александрпвачкп језерп 
    

 
 
 
 
    
 
 

 

ПЛАНИНАРЕОЕ 
 Враоска кптлина је смещтена између планина Крстилпвице и Пљашкпвице, шије 
падине су изузетнп ппгпдне за планинареое, щтп љубитељима пве врсте сппрта 
представља прави ужитак. Затим ту су и планине вулканскпг ппрекла Грпт (1327 m) и 
Пблик (1310 m) заправп купаста узвищеоа са цртама кратера, кпја представљају 
прирпдну границу између Враоа и Ппљанице. 
 Планинари из Враоа прганизују вище планинарских акција тпкпм гпдине, а најзнашајнија 
пд оих је враоски маратпн. Тпм приликпм планинари из шитаве Србије пещаше стазама 
издащне враоске прирпде и псвајају врхпве са кпјих се пружају несвакидащои ппгледи 
на враоску пкплину. У тпку је израда еврппскпг пещашкпг пута Е-7, кпји заврщава руту пд 
Мађарске прекп Србије дп Бугарске и  шија два крака прплазе крпз теритприју Града 
Враоа. 

 Враоски планинарски маратпн 
Стаза: Враое – Грпт – Пблик – Бпjин Дел – Пљашкпвица – Враое 

 Еврппски пещашки пут – I крак  
Кукавица – Урманица – Пблик – Грпт – Маркпвп кале – Враое – Ћукпвац – Стари Глпг –Св.  
Илије – Щапранце – Св. Прпхпр Пшиоски 

 Еврппски пещашки пут –II крак  
Власинскп језерп – Пкруглица – Стрещер – Бесна Кпбила – Патерица – Стари Глпг 
(спајаое са првим кракпм) 
 
СЕПСКИ ТУРИЗАМ 
 На ппдрушју Града Враоа јпщ увек није развијен сепски туризам, иакп ппстпји 
велики пптенцијал за оегпв развпј. Селп је све шещће мптив туристишких кретаоа и 
мпгућнпст бежаоа из градске, екплпщки нарущене, средине какп би се пдређенп време 
прпвелп у прирпди. Сепска насеља Пшиоскпг пкруга дају велику мпгућнпст за развпј 
сепскпг туризма. Ппгпдна места за развпј сепскпг туризма су: Ппљаница, Крива Феја, Дуга 
лука, Првпнек, Изумнп. 
 Ппљаница пбухвата северп-западни, брдскп планински деп Враоа у гпроем тпку 
Ветернице. Правцем истпк-запад, пд врха Стрещашки Деја (904 m) дп врха Кппиљак (1126 
m) има пкп 14 km, а правцем север-југ пд врха Јужин камен (1227 m) дп врха Гпш (Враое, 
1106m) пкп 18 km. Ппврщина Ппљанице је пкп 180 km². Прпсешна надмпрска висина је 
пкп 700 m, а креће се пд 515 m у Мијпвцу дп 1120 m у Сикирју. У саставу Ппљанице 
спадају 22 села шији је центар селп Власе удаљенп пд Враоа 25 km.  Села са десне стране 
Ветернице су права земљпраднишка, а са леве углавнпм стпшарска, бпгата щумпм.  
 Крива Феја је највеће селп на планини Бесна Кпбила. Налази се 34 km истпшнп пд 
Враоа. Састпји се из вище махала. Лпкалнп станпвнищтвп бави се стпшарствпм и 
ппљппривредпм.  
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 Изумнп, Дуга лука и Првпнек - Када се крене из Враоске Баое у правцу бране 
„Првпнек”, удаљенпсти 8 km, смеоују се села Изумнп, Дуга лука и Првпнек, једнп за 
другим. Прелепа прирпда, шист ваздух, кап и река Баощтица дппуоују леппте пвпг 
краја.    
 Села Ристпвац, Миланпвп и Бущтраое имају прелепе пределе и нетакнуту 
прирпду. 
Сепски туризам тренутнп има карактер ппсете рпђацима на селу у тпку гпдищоег 
пдмпра, где у впћоацима, щумарцима, на ливадама и решицама са кристаластп бистрпм 
впдпм, време непсетнп теше. 
 
Скупни приказ пбјеката за смещтај 

Смещтајни 
капацитет 

Лпкација Брпј лежаја 

Хптел „СИМПП“ Пржар Враое 30 

Гарни Хптел М Враое 50 

Специјална бплница за 
рехабилитацију Враоска 

Баоа 
Враоска Баоа 120 

Планинарски дпм – Бесна 
Кпбила  

Крива Феја, Враое 60 

Пренпћищте „AMICO“ 
д.п.п. 

Враое 20 

Пренпћищте „Витез“ Враое 17 

Пренпћищте „GOOD 
PLACE“ 

Враое 20 

Пренпћищте „ЗПРМАРИС 
М“ 

Ранутпвац, Враое 43 

Пренпћищте „ПАПИЛПН“ Враое 40 

Пренпћищте „ROSE“ Враое 30 

Пренпћищте „ТРИППП“ Враое 17 

Пренпћищте „PONTE 
BIANCO“ 

Враое 50 

Пренпћищте „PARK GATE“ Враое 35 

Хпстел „Щредер“ д.п.п. Враое 8 

 
5.3.1. ППТЕНЦИЈАЛИ, ПГРАНИШЕОА И ПЛАНСКА РЕЩЕОА 
Град Враое 
Туристишки ресурси у Граду Враоу су: 

 Средоевекпвна тврђава Маркпвп кале из XIII века; 

 Харемлук – стамбени прпстпр женскпг дела пащинске ппрпдице из XVIII века; 

 кућа Бпре Сранкпвића; 

 Бели мпст – мпст је ппдигнут 1844. гпдине, према легенди га је ппдигла мајка 
туркиое Ајще у сппмен несрећне љубави оене кћерке и српскпг пастира Стпјана. На 
мпсту стпји натпис на турскпм "Прпклет нека је пнај кпји растави щтп љубав састави." 
Мпст се налази и на грбу Града Враоа; 

 Хамам – турскп купатилп из XVIII века. 
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       Маркпвп кале                    Турскп купатилп „Хамам 

 
Кућа Бпре Станкпвића 

 
                         
    Пашин кпнак                                      Бели мпст 

 
 
Недпстаци туристишке кпмерцијализације Града Враоа: 

 лпщи путеви и прпнуле грађевине; 

 слаба или гптпвп никаква пзнашенпст путева; 

 врлп ниски стандарди хптелске индусрије, туристишка инфраструктура гптпвп да не 
ппстпји; 
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 стаое пкплних села у ппщтини је исппд српскпг прпсека щтп птежава развпј 
руралних пблика туризма; 

 слаба куппвна мпћ лпкалнпг тржищта и неппсреднп блискпг тржищта; 

 лпщу ппщту екпнпмску ситуацију предметнпг ппдрушја прати и незавидна ситуација 
главних привредних субјеката у регипну кпји из тпг разлпга нису у стаоу финансијски 
ппдупрти капиталне прпјекте. 
 
Приватни смештај: 
 Туристишка прганизација Града Враоа нуди гпстима приватни смещтај, пре свега у 
Враоскпј Баои. За издаваое кућа у приватнпм смещтају задужен је инфп центар у 
Враоскпј Баои. 
 
Прпблеми прганизације и кппрдинације туристишке ппнуде града: 

 неппстпјаое једнпг туристишкпг инфпрмативнпг центра у граду кпји би имап 
вищеструку улпгу (прихват туриста, пружаое инфпрмација из пбласти туризма, услуге 
смещтаја и исхране гпстију, дистрибуција прппаганднпг материјала, уппзнаваое туриста 
са квалитетпм туристишке ппнуде, прпдаја сувенира, впдишке услуге); 

 неппстпјаое туристишке сигнализације ускраћује туристима инфпрмације п кљушним 
туристишким капацитетима пве дестинације.  
 
5.3.2. ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА ТУРИЗМА У ГРАДУ ВРАОУ СУ: 

  интензивираое туристишке ппнуде крпз пптпуније кприщћеое ппстпјећих 
капацитета, ппбпљщаое структуре и квалитета, кап и других битнијих фактпра 
кпнкурентнпсти, уз пптенцираое инпвативнпсти, селективнпсти и тржищнпсти; 

  реинтеграција Враоа кап туристишке дестинације на дпмаћем и регипналнпм 
тржищту, кпја се најефикасније мпже пстварити усклађиваоем структуре, квалитета и 
цена прпизвпда и услуга са захтевима пдгпварајућих сегмената дпмаће тражое уз 
интензивну прпмпцију туристишкпг прпизвпда; 

  ппвећаое дпмаћег туристишкпг прпмета збпг оегпвих вищеструких екпнпмских, 
спцијалних, демпграфских, екплпщких и других ефеката; 
  ефикаснп и пдрживп управљаое развпјем туризма, дп кпга се мпже дпћи 

сталним предузимаоем инпвативних мера и активнпсти у ппгледу дпградое ппстпјећих 
и развијаоа нпвих кпмппненти оенпг прганизпваоа и функципнисаоа; 

  изграђиваое привреднпг амбијента кпји ће стимулативнп делпвати на улагаоа и 
ппбпљщаое ппслпваоа у пвпј привреднпј грани. 
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6. ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ САПБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ  

СИСТЕМА, ППВЕЗИВАОЕ СА РЕГИПНАЛНИМ 

ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 

 
 У пбласти прпстпрнпг развпја сапбраћајне, хидрптехнишке, впдппривредне, 
електрпенергетске, телекпмуникацине и гаспвпдне инфраструктуре, кап и других 
пбјеката кпмуналне инфраструктуре планске ппставке Прпстпрнпг плана града Враоа 
заснпване су на рещеоима Прпстпрнпг плана Републике Србије и важећих стратещких 
регипналних планпва и планпва ппсебне намене важеће за град Враое и Пшиоскпг 
пкруга. Рещеоа Прпстпрнпг плана града Враоа су урађена и у складу са Уредбпм п 
утврђиваоу Прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ-граница 
Републике Македпније и Уредбпм п изменама и дппунама уредбе п утврђиваоу 
Прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ-граница Републике 
Македпније.  Прпстпрни план је урађен према распплпживпј инфпрмаципнпј, студијскпј 
и технишкпј дпкументацији и заснпван је на резултатима истраживаоа кпја су пбављена у 
студијскп-аналитишкпј фази израде Прпстпрнпг Плана. У пбзир су узета и планска рещеоа  
прпстпрних планпва суседних ппщтина и щирих прпстпрних целина. 
 

6.1. ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ САПБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 План развпја сапбраћајне инфраструктуре има највећи знашај и мпра бити у 
складу са развпјем сапбраћајнп-трансппртнпг система Републике Србије и суседних 
ппщтина. Предлпженпм мрежпм сапбраћајне инфраструктуре пстварен је кпнтинуитет у 
прптпку рпба и људи унутар ппдрушја, кап и кпнтинуитет у транзитним везама са 
суседним ппщтинама и регипнима.  
 

 ПУТНА МРЕЖА 
 Регипнални ппдсистеми насеља и оихпва интензивна унутращоа веза су 
пдређени на пснпву знашаја и улпге града кап центра у мрежи насеља и кап центра 
развпја. Пснпвнп кпнцепцијскп ппредељеое јесте сапбраћајнп птвараое и ппвећаое 
дпступнпсти ппдрушја, у првпм реду изградопм планиранпг аутппута и квалитетним 
ппвезиваоем са мрежпм државних путева Републике Србије. 
 Према Прпстпрнпм плану РС, ппсебан знашај у кпнцепту развпја друмске мреже, 
има вепма важну улпгу међунарпдни правац Аутппут  А1 (Е- 75), државни пут IА реда 
брпј A1 - државна граница са Мађарскпм (гранишни прелаз Хпргпщ) - Нпви Сад - Бепград - 
Нищ - Враое - државна граница са Македпнијпм (гранишни прелаз Прещевп), кпме 
неппсреднп гравитира град Враое, кпји наставља ка југу, граница са Репумликпм 
Македпнијпм (депница међунарпднпг кпридпра X), ка северу  граница са Мађарскпм и 
на западу граница са Хрватскпм (западнпмправски кпридпр).  
 Теритпријпм града Враоа је планиранп  трасираое кпридпра железнишке пруге 
за велике брзине Е-85 (сада једнпкплпсешна пруга)  Бепград - Нищ - Враое - граница са 
Македпнијпм, кап и гаспвпд, пптишки кабл са впдптпкпм Јужне Мправе и пратећим 
пбјектима и садржајима. Пратећи алтернативни инфраструктурни системи - алтернативни 
путни правац аутппута Е-75. 
Планирани инфраструктурни кпридпри, кап знашајни сапбраћајни кпридпри у щирпј зпни 
Града, а на пснпву Прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ-граница 
Републике Македпније, тј. Измена и дппуна Прпстпрнпг плана,  наведени су: 

• аутппут Е-75; 
• пруга за велике брзине Е-85; 
• магистрални гаспвпд; 
 магистрални пптишки кабл;  
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 впдппривредни системи дпои и гпрои јужнпмправски регипнални систем за 
снабдеваое впдпм. 

Ппбпљщаое квалитета услуге путне мреже, већи степен приступашнпсти, ппвећаое 
капацитета, а у истп време и ппвећаое безбеднпсти пдвијаоа сапбраћаја, пствариће се: 
1. реализацијпм државнпг пута првпг А реда брпј А1 - Е-75 на депници пд Нища дп 
границе са Републикпм Македпнијпм; 
2. рекпнструкцијпм, мпдернизацијпм и дпградопм мреже државних путева; 
3. рекпнструкцијпм и изградопм депница ппщтинских путева и 
4. ппјашаним пдржаваоем путне мреже. 
 

ЈАВНИ ДРЖАВНИ ПУТЕВИ 

 Прпстпрни План ппдрушја  инфраструктурнпг кпридпра Нищ-граница Републике 
Македпније кап и Измeне и дппуне Прпстрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг 
кпридпра Нищ-граница Републике Македпније, планира изградоу аутппута Е-75 на 
депници пд Нища дп границе са Републикпм Македпнијпм.  
Кпридпр аутппута Е-75 (ДП IA реда брпј А1 - према Уредби п категпризацији државних 
путева ("Службени гласник РС", брпј 105/13, 119/13 и 93/15)), у даљем тексту: Уредба, 
дужине пкп 152 km заппшиое на оегпвпм укрщтаоу са кпридпрпм аутппута Е-80 (ДП IA 
реда брoj 4; М-1.12) испред града Нища, у близини насеља Трупале (на стаципнажи km 
812+000), а заврщава се на граници са Републикпм Македпнијпм (на стаципнажи km 
963+954). 
 Примарна функција аутппута је пбезбеђиваое сапбраћајнице великпг капацитета 
и виспкпг нивпа услуге за задпвпљаваое пшекиваних сапбраћајних тпкпва, дпк је 
секундарна функција неппсредни ппдстицај развпју ппдрушја и сапбраћајнп ппвезиваое у 
зпни утицаја аутппута. 
 У пднпсу на мпрфплпщке карактеристике и изграђенпст прпстпра, кап и у пднпсу 
 пднпсу на ппстпјећи државни пут IA реда брпј А1 (М-1), кпридпр аутппута Е-75, депница 
Нищ - граница Републике Македпније има пплпжај и технишке карактеристике  депнице и 
тп:  

 депница Владишин Хан - Бујанпвац (Левпспје) (km 900+100 - km 942+195) - 
планирани кпридпр аутппута укупне дужине 42,1 km пружаће се кпридпрпм 
ппстпјећег ДП IA реда брпј А1 (М-1), а кпд града Враоа и на пптезу пд Дпоег 
Нерадпвца дп Левпспја налазиће се делимишнп ван кпридпра ДП IA реда брпј А1 
(М-1) (у оегпвпј близини). 

Изградоа аутппута ће се реализпвати на пснпву технишке дпкументације у складу са 
траспм кпридпра утврђенпм Уредбпм п изменама и дппунама прпстпрнпг плана 
инфраструктурнпг кпридпра Нищ - граница Републике Македпније. 

 

ДРЖАВНИ ПУТ  I  РЕДА  
Државни пут IA реда брпј A1- Аутппут А1 (Е-75), државна граница са Мађарскпм 
(гранични прелаз Хпргпш) - Нпви Сад - Бепград - Ниш - Враое - граница са Македпнијпм 
(гранични прелаз Прешевп).  

Депницa 1919 Д, швпр 195-158,  стаципнажа km 539.497 (петља Враое),  
Депница 1920 Л, швпр 158-195, стаципнажа  /, 
Депница 1921 Д, швпр 158-196, стаципнажа km 552.612 (петља Бујанпвац север-

крај изградое АП), и  
Депница 1922 Л, швпр 196-158, стаципнажа  /, (петља Враое). 

На теритприји града Враоа државни пут IА реда брпј А1 је пд км 515+558 дп km 542+150,  
у дужини пд  26,6 km. 
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 Државни пут IА реда брпј А1- аутппут А1 (Е-75) је припритетни путни правац 
на теритприји Републике Србије, оегпвп пдржаваое је кпнтинуиранп и задпвпљавајуће и 
на оему се не планирају знашајније интервенције. 
Примарна веза са псталпм путнпм мрежпм се пстварује прекп ппстпјећих прикљушка. 
Пстале планиране везе служе за ппвезиваое сепских насеља. Заврщетак свих пбилазница 
у градскпм грађевинскпм ппдрушју јесте пгранишавајући фактпр. Нпвппланирана градска 
сапбраћајница ће се ппвезати са државним путем првпг реда брпј 1прекп планиранпг 
прикљушака. Тиме ће се преусмерити сапбраћајни тпкпви кпје генерищу прпизвпдна 
ппстрпјеоа лпцирана у урбанизпванпј зпни и ппстпјећпј раднп-привреднпј зпни. 
Изградопм државнпг пута првпг реда-аутппут, функцију путнпг правца, на кпјем ће се 
пдвијати сапбраћај без наплате путарине преузеће државни пут IА реда брпј А1. 
 Резервише се прпстпр за кпридпр Аутппута А1 (Е-75) дужине 26,6 km према 
Уредби п изменама и дппунама прпстпрнпг плана инфраструктурнпг кпридпра Нищ - 
граца Републике Македпније.  
Резервисани прпстпр је истпвременп и инфраструктурни кпридпр щирине 700 m; 
пбухвата трасу Аутппута щирине пкп 70m - защтитини ппјас, са пбпстраним 
(неппсредним  и щирим) защтитним ппјаспм укупне щирине 630 m.  

Према услпвима ЈП "Путеви Србије" Бепград  Планпм се пбезбеђује: 

 защтитни ппјас и ппјас кпнтрплисане градое, на пснпву шлана 28. 29. и 30. 
Закпна п јавним путевима ("Службени гласник РС", брпј 101/05) такп да први 
садржај пбјеката виспкпградое мпрају бити удаљени минималнп 40,00 m пд 
ивице пппрешнпг прпфила државнпг пута првпг реда. Ппјас кпнтрплисане 
изградое изнпси  40,00 m меренп са сппљне стране защтитнпг ппјаса и у оему је 
забраоенп птвараое рудника, каменплпма и деппнија птпада и смећа. 

 Планпм се адекватнп рещава прихватаое и пдвпдоаваое ппврщинских впда, уз 
усклађиваое са системпм пдвпдоаваоа предметних државних путева. 

 

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА 
На теритприји града Враоа прптежу се  државни путеви II реда , и тп: 

Алтернативни путни правац 
- Државни пут IIА  реда брпј 258, веза са државним путем IА  брпј А1 (петља 

Лескпвац центар) - Лескпвац - Владичин Хан - Враое - Бујанпвац - државна граница 
са БЈР Македпнијпм. 
Од Владичинпг Хана дп Враоа пружаће се ппстпјећпм траспм државнпг пута IIA реда 

брпј 258 (Р- 214) и прплазити крпз насеља Репинце, Лепеница, Прибпј, Мазараћ и 
Бресница, дпк ће крпз регипнални центар Враое прплазити кап градска сапбраћајница.  
Депница  25807 швпр 25804-25805, стациoнажа 74.188 (Ранутoвац-веза са путем 442), 
Деoница  25808 швпр 25805-25806, стаципнажа  78.784 (веза са А1),   Депница 25809 швпр 
25806-25807 - петља Враое- југ, стаципнажа 81.019,   Депница 25810  швпр  25807-25808 
стаципнажа   90.009 (Давидпвац - веза са 233),  Депница 25811 чвпр 25808-25809, 
стаципнажа 92.511. 

Од Враоа дп Бујанпвца задржава се ппстпјећа траса државнпг пута IIA реда брпј 258, 
ппсле пбиласка ппщтинскпг центра Бујанпвца прплазиће крпз насеља Левпспје и 
Сампљица, уклапајући се на трасу аутппута кпд петље "Прещевп" и са државним путем IB 
реда брпј 42 (М-25.2) Прещевп- Гоилане.  

На теритприји града Враоа у дужини пд  L= 22,60 km.          (бивши 214) 

- Државни пут IIА реда брпј 227 Лескпвац - Стрпјкпвце-Мирпшевце-Власе-Враое-
Дпои Стајевац. 

Депница 22702 швпр 22701-22702, стаципнажа 27.958, депница 22703 швпр 22702-22703, 
стаципнажа 41.198 (Студена), депница 22704 швпр 22703-22704, стаципнажа 48.540 
(Власе), депница 22705 швпр 22704-22705, стаципнажа 48.704 (Градина) и депница 22706 
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швпр 22705-25807, стаципнажа 73.689 (Враое југ петља) и Депница 22707 швпр 25807-
22706, стаципнажа 109.273. 
На теритприји града Враоа у дужини пд  63,35 km.          (бивши  Р 223) 

 - Државни пут IIА реда брпј 233 Давидпвац-Кленике-државна граница са БРЈ 
Македпнијпм (гранични прелаз Прпхпр Пчиоски). 
Депница 23301 швпр 25808-23301, стаципнажа 10.792 и депнпца 23302 швпр 23303-
23302, стаципнажа 24.837 (граница СРБ/БЈР - Прпхпр Пчиоски). 
На теритприји града Враоа у дужини пд  2,34 km.           (бивши 125) 

- Државни пут IIБ реда брпј 442  веза са државним путем 258 - Крива Феја -
Гпроа Љубата - веза са државним путем 234.  

Депница 44201 швпр 25805-23403, стаципнажа 64.352 (Ранутпвац-Глпжје (Гплема Река). 
На теритприји града Враоа у дужини пд   42,71 km.           (бивши 239) 

-  Државни пут IIБ реда брпј 435 Власе-Трстена-Шипашница-Дпмпрпвце-веза 
са државним путем 41.  

Депница 43501 швпр 22705-43501, стаципнажа 8.428(Власе) и депница 43502 швпр 43501-
43502, стаципнажа 15.128 (граница АП КИМ Трстена). 
На теритприји града Враоа у дужини пд  13,20 km.           (бивши 223) 

- Државни пут IIБ реда брпј 473 Лепеница-Урманица-Градоа-Власе (веза са 
државним путем 227). На теритприји града Враоа пд Урманице прекп Власа дп Лалинца 
траса пута није асфалтирана.  
Депница 47301 швпр 44102-47301, стаципнажа 15.359, депница 47302 швпр 47301- 47302, 
стаципнажа 20.029 (Урманица-Градоа) и депница 47303 швпр 47302-22704, стаципнажа 
21.328 (Градоа-Власе). 
На теритприји града Враоа у дужини пд  7,20 km.         (бивши 124а) 

Резервише се прпстпр за кпридпре наведених депница државних путева II реда укупне 
дужине 26,6 km, щирине 60,00 m, пд шега 20,00 m за путнп земљищте, пп 10,00 m 
пбпстранп за неппсредни и ппјас кпнтрплисане изградое.  
Дефинитиван пплпжај кпридпра и траса непрпхпдних депница државних путева II реда 
утврдиће се урбанистишким планпм. 
 Изградоа аутппута ће се реализпвати на пснпву технишке дпкументације у складу са 
траспм кпридпра утврђенпм Уредбпм п изменама и дппунама ППИКНМ. Веза државнпг 
пута IА реда брпј А1- аутппут  са Враоем  пствариће се и прекп: 

 1 - Петље 

- петља "Враое" (пкп km 920+313) - у функцији везе града Враоа и ппстпјећег ДП IIA 
реда брпј 227 (Р-223) и северпзападним делпм ппдрушја града Враоа; 
- планирана петља "Враоска Баоа" (пкп km 916+700) - у функцији везе ппстпјећег 
државнпг пута ДП IIB реда брпј 442 (Р-239) и Криве Феје, кап и везе Враоске Баое. 
наципналнпг и перспективнп међунарпднпг знашаја и примарне туристишке дестинације 
Власина и Крајищте; (плански хпризпнт услпвљен реализацијпм неизграђене депнице ДП 
IIB реда брпј 442 (Р-239) и активираоем туристишкпг прпстпра Бесна Кпбила у пквиру 
наведене туристишке дестинације). 
Петља "Враое" је на швпру 158 са стаципнажпм  539.497. 

 2 - Паралелни алтернативни путни правци 
 1) Алтернативни путни правци  
Пснпвне функције алтернативнпг путнпг правца аутппута Е-75 су: 
- пбезбеђеое алтернативнпг сапбраћајнпг правца север-југ у инфраструктурнпм 
кпридпру, ради пмпгућаваоа пбављаоа дела сапбраћаја на пвпм правцу без наплате 
путарине;  
- пријем сапбраћаја са пппрешних путних праваца и усмераваое на аутппут прекп 
најближих петљи;  
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- ппвезиваое државних путева II реда и ппщтинских путева и задпвпљеое лпкалних 
сапбраћајних пптреба у Инфраструктурнпм кпридпру. 
Кпридпр алтернативнпг путнпг правца пружаће се паралелнп кпридпру аутппута са 
депницама са леве и десне стране, шије ће се функципналнп ппвезиваое пстварити 
државним путем IB реда брпј 44 (М-1) (депницама кпје нису пбухваћене планиранпм 
траспм аутппута) и државним путем IIА реда брпј 258 (Р-214) (кпји ће у знашајнпј мери 
преузети дпсадащое функције ДП IA реда брпј А1 (М-1) у ппслуживаоу и ппвезиваоу 
државних путева II реда и ппщтинских путева), петљама и денивелисаним укрщтаоима, и 
тп: 
(4) пд Владишинпг Хана дп Враоа пружаће се ппстпјећпм траспм државнпг пута IIA реда 
брпј 258 (Р- 214) и прплазити крпз насеља Репинце, Лепеница, Прибпј, Мазараћ и 
Бресница, дпк ће крпз регипнални центар Враое прплазити кап градска сапбраћајница; 
(5) пд Враоа дп Бујанпвца задржаће трасу ппстпјећег државнпг пута IIA реда брпј 258 (Р-
214), ппсле пбиласка ппщтинскпг центра Бујанпвца прплазиће крпз насеља Левпспје и 
Сампљица, уклапајући се на трасу аутппута кпд петље "Прещевп" и са државним путем IB 
реда брпј 42 (М-25.2) Прещевп- Гоилане.  

3 -  Паралелне сервисне сапбраћајнице 
Пснпвне функције паралелних сервисних сапбраћајница аутппута Е-75 су:  
(1) пбезбеђеое паралелне сервисне сапбраћајнице на депницама кпридпра аутппута на 
прилазу и грађевинскпм ппдрушју насеља и градпва;  
(2) пријем сапбраћаја с паралелних сервисних магацинских, тргпвинскп-угпститељских и 
сппртскп- рекреативних садржаја (услужних центара) ппред аутппута и усмераваое на 
аутппут. Пплпжај трасе и правила градое сервисних сапбраћајница утврђиваће се 
пдгпварајућим урбанистишким планпм за насељенп местп, пднпснп применпм 
прпстпрнпг плана јединице лпкалне сампуправе. Пвим прпстпрним планпм су 
дефинисана усмеравајућа правила уз ппщтпваое критеријума прикљушеоа сервисних 
сапбраћајница на аутппут на петљама. 

 4 - Функципнални, пратећи  и услужни садржај,  планира се изградоа: 
1) Базa за пдржаваое пута  
- "Враое" - са десне стране аутппута севернп пд петље "Враое", у функцији пдржаваоа 
дела аутппута пд петље "Владишин Хан" дп петље "Бујанпвац  1" у дужини пкп 37,0 km. 

Базе за пдржаваое пута имају пснпвну улпгу сервисираоа свих пптребних радпва 
зимскпг и летоег пдржаваоа пута, а кпмплементарни су им и пбјекти у функцији 
инфпрматике (телефпнске везе, регулисаое и кпнтрпла сапбраћаја и сл.). Утврђују се 
следећи ппсебни критеријуми за избпр лпкација база за пдржаваое пута: 
(1) близина насеља, мпгућнпст ппремаоа кпмуналнпм инфраструктурпм, екплпщка 
ппгпднпст; (2) функципналнп растпјаое пд 50 дп 70 km;  
(3) мпгућнпст манипулисаоа впзила (петље, наплата путарине);  
(4) ппврщина пд 2 дп 3 ha. 
2) Паркиралишта  

У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - граница Републике Македпније, предвиђена су 
23 паркиралищта (у правцу раста стаципнаже - 11 деснп пд тпга 10 планираних, и 12 левп 
пд тпга 11 планираних) и тп на лпкацијама: 
(-) планирана сампстална пбпстрана смакнута паркиралищта "Паневље", деснп (пкп km 
911+050) и левп (пкп km 911+500);  
(-) планиранп сампсталнп паркиралищте "Суви Дпл", левп (пкп km 919+375);  
(-) планирана сампстална пбпстрана смакнута паркиралищта "Враое", деснп (пкп km 

925+450) и левп (пкп km 926+000). 

Паркиралищта са паркинзима ппврщине 1,5-5 ha имају пснпвну функцију пбезбеђеоа 
сигурнпг и кпнфпрнпг путпваоа, у првпм реду пдмпра и дппунску функцију прпмпције 
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туризма у пкружеоу. Утврђују се следећи ппсебни критеријуми за избпр лпкација 
паркиралищта са паркинзима: 
3)  Услужни центри 

3.1) Бензинске станице  
-  планирана сампстална пбпстрана смакнута бензинска станица "Враое 2" 
(деснп, пкп km 919+196) и (левп, пкп km 918+500). 
Бензинске станице на аутппуту су пбавезни пратећи садржаји у кпридпру аутппута и 
представљају пунктпве маое и средое велишине, претежнп са специјализпваним 
сапбраћајним садржајима за снабдеваое ппгпнским гпривпм, прибпрпм и резервним 
делпвима, за пружаое услуга пправке впзила, праоа впзила и другп, уз пдгпварајуће 
задпвпљаваое пптреба (предах, узимаое хране, куппвина и сл.) у тпку краћег и средоег 
задржаваоа путника, са мпгућнпщћу дужег задржаваоа у слушају пзбиљније пправке 
впзила и пещашке везе бензинске станице са паркиралищтем или мптелпм. Бензинске 
станице мпгу бити сампстални пбјекти или у склппу мптела. Утврђују се следећи ппсебни 
критеријуми за избпр лпкација бензинских станица:  

 функципналнп растпјаое пд 20 дп 30 km - пбпстранп и наизменишнп 
размещтаое сампсталних бензинских станица типа I (бензинскп-путнишка 
станица) и типа II (бензинскп-сервисна станица). Укпликп збпг размещтаја 
ппстпјећих бензинских станица, прпласка крпз урбане центре главнпг града, 
међунарпднпг, државнпг и регипналнпг знашаја и прилаза путним гранишним 
прелазима није мпгуће исппщтпвати тп правилп, дпзвплиће се пдступаое у 
смицаоу;  

 (2) бензинске станице у саставу мптела маоег су капацитета и имају 
пснпвну намену услуге гпстију мптела;  

 ппжељнп је пбезбеђеое пбпстранпг приступа (са аутппута и са државнпг 
пута или јавнпг ппщтинскпг пута) где је тп мпгуће; 

 ппврщина пд 1,5 дп 3 ha. 
3.2) ТИР центри  
У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - граница Републике Македпније, планирана је 
изградоа једнпг (1) ТИР центра "Паневље" (левп, пкп km 908+600)." 
 ТИР центри ("International Road Transports") у кпридпру аутппута представљаће 
пунктпве првенственп за тещка трансппртна впзила са пснпвним и специјализпваним 
садржајима: за сервисираое, снабдеваое ппгпнским гпривпм, прибпрпм и резервним 
делпвима, праое впзила и др; уз пдгпварајуће задпвпљаваое псталих пптреба (предах, 
хигијена, узимаое хране, куппвина и сл.); паркингпм за минимум 50 теретних впзила и 
вище путнишких впзила и аутпбуса, са пптребним прплазним тракама; зеленим 
разделним пстрвпм, улазним и излазним кплпвпзним тракама.  
Утврђују се следећи ппсебни критеријуми за избпр лпкација ТИР центара:  
функципналнп растпјаое пд пкп 200 km; на прилазу већим сапбраћајним швприщтима; 
мпгућнпст инфраструктурнпг ппремаоа; ппврщина пд 3 дп 5 ha. 
 Пбјекти кпнтрпле и управљаоа сапбраћајем, кпји имају пснпвну намену 
пплицијске кпнтрпле (станице), инфпрмаципнпг центра и пружаоа ппмпћи (пункта) 
предвиђени су кпд базе за пдржаваое пута "Враое". 
 

ППШТИНСКИ ПУТЕВИ 
 Ппвећаое сапбраћајне дпступнпсти и ппвезанпсти центара у мрежи насеља, 
привредних пптенцијала, туристишке ппнуде и руралних рејпна пбезбедиће се темељнпм 
рекпнструкцијпм и изградопм ппщтинских путева на пснпву главних прпјеката. 
  Планирана је рекпнструкција свих јавних ппщтинских путева на теритприји 
Прпстпрнпг плана, укупне дужине пкп 438,00 km  (пд шега је са земљаним кплпвпзпм пкп 
60 км, кплпвпз са туцаникпм је на пкп 30 км, а псталп је савремени кплпвпз)и тп: 
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- Ппштински пут ПП - 1  Враое - Дубница - Гпрои Вртпгпш - Дпои Вртпгпш-
Давидпвац (веза са државним путем II реда А брпј 258) у дужини пд 17 км. Траса пута је 
пплпжена у Враоскпј кптлини кап излазни пут из Враоа: Улица кпспвска и прекп 
впдптпка Стрппске, Катунашке и Вртпгпщке реке. Кпд Давидпвашке петље пут се пдваја са 
државнпг пута II А реда брпј 258, прелази прекп државнпг пута I реда брпј 1 и наставља у 
правцу  запада према Мухпвцу, ппщтина Бујанпвац. 

- Ппштински пут ПП - 2   Враое - Спбина  - Дпбре  впде - Китка, са пдвајаоем 
за Честелин у  дужини  пд 12 km. Сапбраћајница впди из Враоа  дплинпм  Спбинске реке 
и прекп  Карпине изван ппдрушја града Враоа. 

- Ппштински пут ПП - 3 Враое - Балинпвац - Мечкпвац - Бпјин Дел - Теспвиште 
у дужини пд 13 km. Пут се пдваја  пд путнпг правца државни пут II А реда брпј 227 и улице 
Кајмакшаланске и наставља Враоскпм кптлинпм дп Мешкпвца а пнда прекп превпја 
Пљашкпвице. 

- Ппштински пут ПП - 4   Мпштаница - Гумериште у дужини пд   8 km. Траса 
ппвезује дплину Мпщтанице са превпјима Пљашкпвице. 

- Ппштински пут ПП - 5    Ристпвац - веза  са  државним путем II А реда 233  у 
дужини пд 1,3 km. Траса је пплпжена у сепскпм насељу Ристпвац. 

- Ппштински пут ПП - 6   Ристпвац - веза  са  државним путем II А реда 233 - 
Миланпвп - Буштраое - Русце, у дужини пд 13 km. Траса је пплпжена дплинпм  
Кпщтанашке  и  Бущтраоске реке. 

- Ппштински пут ПП - 7  Павлпвац - веза са државним путем II А реда брпј 258  
- Ратаје - Црни Луг - Дпое Жапскп - Гпрое Жапскп - Буштраое у дужини пд 14 km. 

- Ппштински пут ПП - 8  Превалац - Кпрбевац - веза са државним путем II Б 
реда брпј 442, у дужини пд 3,5 km.  Траса је пплпжена у Враоскпј кптлини. 

- Ппштински пут ПП - 9  Црепана - веза са државним путевима II реда Б брпј 
442 - Тпплц - Ћукпвац - Златпкпп -  веза са државним путем II реда А брпј 227, у дужини 
пд 8,5 km. Траса пута је сабирница лпкалних путних праваца на деснпј пбали Јужне 
Мправе. 

- Ппштински пут ПП - 10 Златпкпп- веза са државним путем II реда А брпј 227 
- Купининце - Александрпвачкп језерп - Александрпвац - Ратаје - Ристпвац  у дужини пд 
13 km.  Сапбраћајница је пплпжена у Враоскпј  кптлини ппред Александрпвашкпг језера и 
у дплини Александрпвашке и Требещиоске реке. 

- Ппштински пут ПП - 11 Златпкпп - веза са  државним путем II реда А брпј 
227 - Дпое Требешиое - Дпоа Отуља - Препбражаое - Кппаоане - Лепчинце -
СрпскпМарганце, у дужини пд 17,5 km.  Ппвезује Враоску  кптлину са дплинама 
Дпопптуљске реке и  Препбражаоске реке. 

- Ппштински пут ПП - 12  Дпое Требешиое - Гпрое Требешиое - Наставце -
Сурдул - Ћуркпвица,  веза   са државним путем II А реда  брпј 227 у Дпоем Требешиоу у 
дужини пд 10 km. Траса пута  је  пплпжена дплинпм  Требещиоске реке и прекп превпја 
Матине. 

- Ппштински пут ПП - 13  Барелић - Вишевце - Ћуркпвица - Лепчинце у дужини 
пд 10 km (веза са државним путем II А реда брпј 227 у Барелићу).  

- Ппштински пут ПП - 14  Барелић-Кпћура  у  дужини пд 10 km, впди прекп 
превпја Кпћуре. 

- Ппштински пут ПП - 15 Тибужде - веза  са државним путем II А реда брпј 227 
- Лева Река - Средои Дел - Барелић у дужини пд 17 km, ппвезује Враоску кптлину и 
дплинске стране Тибущке и Левпрешке реке са виспким пределима Славкпвице. 

- Ппштински пут ПП - 16  Враое - Ћукпвац - Дулан у дужини пд 5,2 km. Из 
Враоа излази Улицпм пмалдинских бригада, прплази исппд државнпг пута IА реда брпј 
А1 и  железнишке пруге,  наставља прекп Јужне Мправе дплинпм Враоске кптлине. 
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- Ппштински пут ПП - 17  Враоска Баоа - Првпнек - Стари Глпг - Петрпва Гпра 
-Нпви Глпг у дужини пд 37 km. Траса је у дплини Баоске  реке и Гплеме  реке. 

- Ппштински пут ПП - 18 Враоска Баоа - Лева Река - Стара Брезпвица - Нпва 
Брезпвица у дужини пд 10 km. Ппвезује дплинске стране Баоске реке и сливна ппдрушја 
Левпрешке и Средопделске реке. Ппщтински пут улази у ПП 17. 

- Ппштински пут ПП - 19  Бујкпвац - Изумнп - Првпнек - Црни Врх у дужини пд 
25 km, ппвезује Враоску кптлину са дплинпм Баоске реке и  виспким пределима 
Сабпщнице. 

- Ппштински пут ПП - 20  Кпрбевац - Липпвац - Сливница у дужини пд 10 km, 
ппвезује дплину Кпрбевашке  реке са виспким пределима  Спкплице.  

 - Ппштински пут ПП - 21  Паневље - Клисурица - Крива Феја у дужини пд 13,5 
km, веза са државним путем IIБ реда брпј 442, ппвезује Паневљашку дплину са виспким  
пределима  Китке  прекп  превпја  Бесне Кпбиле.   

- Ппштински пут ПП - 22  Гпч - Језерo - Градиште - Трстенa - Веља Глава у 
дужини пд 14,5 km, веза са државним путем II А реда брпј 227. Ппвезује Гпш са виспким 
пределима Ппљанице. 

- Ппштински пут ПП - 23  Гплемп Селп - Оштра Глава - Дупељевп  у дужини пд 
7 km,  веза са државним путем II А реда брпј 227, ппвезује дплину Ветернице са виспким 
пределима Ппљанице. 

- Ппштински пут ПП - 24  Власе-Стрешак   у  дужини   пд 5,6  km, веза са 
државним путем II А реда брпј 227,  ппвезује дплину  Ветернице и Градоанске реке са  
Стрещашким  виспм на истпку.  

- Ппштински пут ПП - 25  Градоа - Кукавица - Лисац у дужини пд 8 km,  
ппвезује дплину Ветернице са виспким пределима Кукавице.  

- Ппштински пут ПП - 26  Власе - Станце - Рпждаце  у дужини пд 8 km,  веза са 
државним путем II А реда брпј 227, ппвезује дплину Ветернице са дплинпм Сплашке и  
Рпждашке реке. 

- Ппштински пут ПП - 27  Ушевце - Смиљевић - Урманица у дужини пд  5 km,  
веза са државним путем II А реда брпј 227, ппвезује дплину Ветернице са пбрпнцима 
Шемерника.  

- Ппштински пут ПП - 28  Мијпвце - Дупељевп - Трстена у дужини пд 13 km, 
веза са државним путем II Б реда брпј 435. 

- Ппштински пут ПП - 29  Гплемп Селп - Махала Прпкппије - Кппиљак  у дужини 
пд 5 km. 

- Ппштински пут ПП - 30  Ветерница-Студенска река-Студена у дужини пд 8 
km.  

- Ппштински пут ПП - 31  Враое-Суви Дпл  у дужини пд 1 km, веза са државним 
путем II А реда брпј 258 ( деп улице Маришке). 

- Ппштински пут ПП - 32  Враое-Дпои Нерадпвац у дужини пд 1,5 km,  веза са 
државним путем II А реда брпј 258. 
 
Технишки елементи-радијуси хпризпнталних кривина и ппдужни усппни и падпви нису у 
складу са Правилникпм п прпјектпваоу јавних путева ван насељених места.  
 

Планпм се предвиђа изградоа везних депница ппщтинских путева, планиране 
дужине пкп 70 km: 

- ПП 3-1  Бпјин Дел (веза са путем ОП-3) - Обличка Сена (веза са путем ОП-4), 
планиране дужине пкп 2  km. 

- ПП 3-2  Ранутпвац (веза са државним путем II А реда брпј 258 дп пута ОП-3) -  
Мечкпвац, планиране дужине пкп  3 km. 
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 - ПП 4-1 Обличка Сена (веза са путем ОП-4) - Беланпвце ( ппщтински путеви 
ппщтине Владишин Хан), планиране дужине пкп 7,5 km. 

-  ПП 4-2  Мпштаница (веза са ПП-4) - Струганица (веза са ОП-3), планиране 
дужине пкп  3 km. 

-  ПП 7-1  Павлпвац  (веза са државним путем II А реда 258) - Катун (веза са ОП-1), 
планиране дужине пкп  5 km. 

- ПП 10-1  црни Луг - веза пут ОП-10  са путем ОП-7, планиране дужине пкп  1,5 км. 

- ПП 11-1 Дпое Требешиое - Лепчинце - Гпрое Пунушевце - веза са ОП-13 - Дпое 
Пунушевце, планиране дужине пкп 22 km. 

- ПП - 12-1  веза са ОП-13 - Вишевце - Сурдул (веза са ОП-12), планиране дужине 
пкп 5,5 km.  

- ПП 13-1  Ћуркпвица - Барелић (веза са путем ОП-11)  планиране  дужине пкп 5 km. 

- ПП 15-1 Тибужде (веза са ОП-13) Лукпвп - Барбарушинце (веза са државним 
путем II А реда брпј 227), планиране дужине пкп  9 km. 

- ПП 16-1  Ћукпвац (веза са путем ОП-7) - Дулан,  планиране дужине пкп 2,3 km. 

- ПП 19-1  Веза са путем ОП-19  - Сливница,  планиране дужине пкп 1,9 km. 

- ПП 21-1 Крива Феја - веза са државним путем II Б реда 442 - Рудник "Благпдат", 
планиране дужине пкп 5,2 km. 

- ПП 27-1 Ушевце (веза са државним путем II Б реда 227) - Урманица (веза са путем 
ОП-27), планиране дужине пкп  1,5 km.  

 

Планиране трасе везних депница већ ппстпје али припадају некатегприсанпј путнпј 
мрежи и немају задпвпљавајуће елементе гепметрије кплпвпза и квалитета кплпвпзнпг 
застпра. 
Прпстпрним планпм се планира рекпнструкција, дпградоа и мпдернизација 
некатегприсаних путева кпји су пд знашаја за ппбпљщаое туристишке ппнуде, међуспбнп 
ппвезиваое насеља у заједницама насеља и делпва насеља у истпј катастарскпј ппщтини.  
 

Резервище се прпстпр за кпридпре ппщтинских путева, планирану рекпнструкцију, 
дпградоу и изградоу везних депница, укупне дужине пкп 352,00 km и щирине 35,00 m, 
пд тпга 10 m за путнп земљищте, пп 5 m за пбпстране неппсредне ппјасеве защтите и пп 
5,00 m за пбпстране ппјасеве кпнтрплисане изградое (са ппјаспм защтите живптне 
средине). Кпридпри ће се дефинитивнп утврдити на пснпву категпризације путева кпја ће 
бити у примени пп оенпм усвајаоу. 

 
САПБРАЋАЈНИ ПБЈЕКТИ И ПРАТЕЋИ ПУТНИ ПБЈЕКТИ 

 Планира се рекпнструкција и изградоа сапбраћајних пбјеката и пратећих путних 
пбјеката у функцији унапређеоа и ппбпљщаоа сапбраћајне услуге. 
За пдржаваое депнице аутппута на теритприји града Враоа предвиђена је:   

1.  Базa за пдржаваое пута "Враое" - са десне стране аутппута севернп пд 
петље "Враое" 
 Базе за пдржаваое пута имају пснпвну улпгу сервисираоа свих пптребних радпва 
зимскпг и летоег пдржаваоа пута, а кпмплементарни су им и пбјекти у функцији 
инфпрматике (телефпнске везе, регулисаое и кпнтрпла сапбраћаја и сл.). У зависнпсти пд 
намеоених активнпсти предвиђених база за пдржаваое пута пдредиће се оихпв 
пснпвни садржај: магацин спли, ппкривена складищта, птвпрена складищта, гараже за 
разне врсте впзила, ремпнтна радипница, магацин резервних делпва, управна зграда, 
кпмунални пбјекти, пумпе за гпривп, паркинг впзила, приступни путеви база-аутппут и др. 

2.    Пбјекти и службе кпнтрпле и управљаоа  

 Пбјекти и службе кпнтрпле и управљаоа сапбраћајем, кпји имају пснпвну намену 
надгледаоа пдвијаоа сапбраћаја, пплицијске кпнтрпле (станице), инфпрмаципнпг 
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центра и пружаоа ппмпћи (пункта), пбишајенп се лпцирају кпд база за пдржаваое пута у 
зависнпсти пд оихпвпг ранга (пд Бепграда дп Републике Македпније предвиђена је 
једна централна база "Северни Булевар" кпд Нища).  
Лпкације пбјеката кпнтрпле и управљаоа мпгу се, у складу са прпгрампм развпја ЈП 
"Путеви Србије", пдредити и у пквиру псталих функципналних садржаја (пп пптреби и 
паркиралищта) у кпридпру аутппута. У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - Република 
Македпнија, планирана је изградоа ппсебнпг пункта - инфпрмаципнпг центра и ппмпћи 
на путу АМС Србије (деснп, пкп km 960+000) у склппу планиранпг паркиралищта 
"Шукарка". 

3.  Пбјекти наплате путарине  
 За пбезбеђеое затвпренпг система наплате путарине предвиђенп је једнп шепнп 
наплатнп местп (ШНМ) на аутппуту Е-75, депница Нищ - граница Републике Македпније 
(уз наппмену да се систем наплате путарине пднпснп статус ШНМ мпже кпригпвати у 
складу са пплитикпм управљаша аутппута ЈП "Путеви Србије")- 
Пптребна ппврщина за шепнп наплатнп местп - ШНМ изнпси пкп 3 ha, а за бпшнп уливнп-
изливне наплатне станице-БНС пкп 0,3 ha. 
На ШНМ и БНС биће пмпгућен и електрпнски вид наплате путарине ( на улазу у град 
Враое изграђена је БНС систем електрпнски вид наплате путарине). 

4.   Пратећи  путни пбјекти 
 У кпридпру аутппута је планирана је и изградоа пратећих путних пбјеката за 
кприснике пута кап и  сапбраћајни пбјекти: 
 1 - Паркиралищта 
-  планирана сампстална пбпстрана смакнута паркиралищта "Паневље", деснп 

(пкп km 911+050) и левп (пкп km 911+500);  
- планиранп сампсталнп паркиралищте "Суви Дпл", левп (пкп km 919+375);  
- планирана сампстална пбпстрана смакнута паркиралищта "Враое", деснп 
 (пкп km 925+450) и левп (пкп km 926+000). 
Паркиралищта са паркинзима ппврщине 1,5-5 ha имају пснпвну функцију пбезбеђеоа 
сигурнпг и кпнфпрнпг путпваоа, у првпм реду пдмпра и дппунску функцију прпмпције 
туризма у пкружеоу.  
Утврђују се следећи ппсебни критеријуми за избпр лпкација паркиралищта са 
паркинзима:  
(1) технишки захтеви сапбраћаја (у ппднпжју, на средини или врху путнпг усппна и сл.); 
ппсебан прпстпр за паркиралищте за аутпмпбиле, теретна впзила и аутпбусе;  
(2) функципналнп растпјаое пд 10 дп 20 km - пбпстранп и наизменишнп размещтаое 
паркиралищта за краће заустављаое впзила и задржаваое путника са пптребним 
кпнфпрпм за краће задржаваое и предах (пд 15 дп 30 минута);  
(3) ппжељна је близина већих или маоих насеља, видикпвца, впденпг пгледала и сл. 
(прирпдни амбијент), кап и ппремљенпст или ппгпднпст лпкације за ппремаое 
кпмуналнпм инфраструктурпм (за впду за пиће и санитарни швпр) и телефпнским везама 
за пружаое ппмпћи впзашима.  
Пснпвни садржаји паркиралищта (прва фаза):  
(1) зеленп разделнп пстрвп, улазна и излазна кплпвпзна трака су пбавезни;  
(2) паркинг путнишких аутпмпбила са минимум 20 места, паркинг теретних впзила са 
минимум псам места и аутпбуса са минимум два места (пп мпгућству са надстрещницама 
и сеницима за защтиту впзила пд сунца);  
(3) јавна шесма, санитарни швпр (минимум 40 m² брутп);  
(4) места за пдмпр и седеое за минимум 50 пспба, надстрещнице, телефпнска гпвпрница 
и пејзажнп уређена ппврщина за пдмпр пд 500 дп 1000m²;  
(5) табла са називпм и планпм паркиралищта на улазу у паркиралищте (инфпрмације п 
неппсреднпм пкружеоу и оегпвим мптивима) и табла на излазу са паркиралищта са 
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пснпвним инфпрмацијама п даљем путу (п главним сапбраћајним скретаоима према 
градпвима, баоама, туристишким дестинацијама, прирпдним и културним дпбрима и 
др.);  
(6) пстали функципнални садржаји путнпг сапбраћаја.  
Дпдатни садржаји паркиралищта (друга фаза):  
(1) маои кафе/рестпран, маоа прпдавница, маое игралищте (за пдбпјку или кпщарку);  
(2) мини-пијаца за прпдају лпкалних ппљппривредних и традиципналних занатских 
прпизвпда са наткривеним прпстпрпм са тезгама и пратећим санитарним уређајима;  
(3) мпгући инфпрмативнп-туристишки пункт у функцији прпмпције туризма (са јавним и 
службеним телефпнпм или упптребпм мпбилнпг телефпна и детаљнијим инфпрмацијама 
п неппсреднпм пкружеоу и сапбраћајним скретаоима према туристишким мптивима и 
др.);  
(4) прпстпр за прирушна средства прве ппмпћи и ппмпћи на путу за путнишке аутпмпбиле 
(минимум 30 m²);  
(5) пп пптреби службени пбјекат за нужни смещтај заппслених на паркиралищту и 
свратищте инспекције и пплиције.  
У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - граница Републике Македпније, предвиђена су 
23 паркиралищта (у правцу раста стаципнаже - 11 деснп пд тпга 10 планираних, и 12 левп 
пд тпга 11 планираних) . 

2 - Услужни центри  
 Бензинске станице 
 Бензинске станице на аутппуту су пбавезни пратећи садржаји у кпридпру аутппута 
и представљају пунктпве маое и средое велишине, претежнп са специјализпваним 
сапбраћајним садржајима за снабдеваое ппгпнским гпривпм, прибпрпм и резервним 
делпвима, за пружаое услуга пправке впзила, праоа впзила и другп, уз пдгпварајуће 
задпвпљаваое пптреба (предах, узимаое хране, куппвина и сл.) у тпку краћег и средоег 
задржаваоа путника, са мпгућнпщћу дужег задржаваоа у слушају пзбиљније пправке 
впзила и пещашке везе бензинске станице са паркиралищтем или мптелпм. Бензинске 
станице мпгу бити сампстални пбјекти или у склппу мптела.  
Утврђују се следећи ппсебни критеријуми за избпр лпкација бензинских станица:  
(1) функципналнп растпјаое пд 20 дп 30 km - пбпстранп и наизменишнп размещтаое 
сампсталних бензинских станица типа I (бензинскп-путнишка станица) и типа II 
(бензинскп-сервисна станица). Укпликп збпг размещтаја ппстпјећих бензинских станица, 
прпласка крпз урбане центре главнпг града, међунарпднпг, државнпг и регипналнпг 
знашаја и прилаза путним гранишним прелазима није мпгуће исппщтпвати тп правилп, 
дпзвплиће се пдступаое у смицаоу;  
(2) бензинске станице у саставу мптела маоег су капацитета и имају пснпвну намену 
услуге гпстију мптела;  
(3) ппжељнп је пбезбеђеое пбпстранпг приступа (са аутппута и са државнпг пута или 
јавнпг ппщтинскпг пута) где је тп мпгуће;  
(4) ппврщина пд 1,5 дп 3 ha.  

Тип I бензинскп-путнишке станице мпже да има следеће садржаје (у првпј фази):  
(1) зеленп разделнп пстрвп, улазна и излазна кплпвпзна трака су пбавезни;  
(2) пумпна станица са прјентаципнп десет тпшипних места, и тп: псам за путнишка впзила 
(за бензин, дизел, тешни нафтни гас (ТНГ), кпмпримпвани прирпдни гас (КПГ), а у 
перспективи и за пуоеое аутпмпбила на електришни ппгпн) и два за теретна впзила 
(бензин, дизел, ТНГ и КПГ), са прпдајпм псталих пптрпщних материјала, ситних резервних 
делпва за аутпмпбиле и др;  
(3) паркинг за 40 и вище путнишких впзила, за 16 и вище теретних впзила и за шетири и 
вище аутпбуса, са пптребним прплазним тракама;  
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(4) јавна шесма и јавни мпкри швпр, пп правилу у пквиру бензинске станице (мущки и 
женски, за пспбе са инвалидитетпм и рпдитеље са малпм децпм, минимум 80 m² брутп) 
и привременп дневнп сабиралищте смећа са станице (ппврщина пп прпрашуну);  
(5) табла са називпм и планпм бензинске станице на улазу у станицу;  
(6) инфпрмативнп-туристишки пункт на излазу са станице (са јавним и службеним 
телефпнпм и инфпрмацијама п неппсреднпм пкружеоу и оегпвим мптивима, п главним 
сапбраћајним скретаоима према градпвима, баоама, туристишким дестинацијама, 
прирпдним и културним дпбрима и др.);  
(7) служба ппмпћи и инфпрмација, са службеним и јавним телефпнпм;  
(8) рестпран са кухиопм, птвпреним и затвпреним прпстпрпм за гпсте, кап и прпстпрпм 
за игру и анимацију деце;  
(9) прпдавница ппщте пптрпщое: пиће, храна, цигарете, щтампа и др.;  
(10) службени смещтај пспбља рестпрана и пумпне станице, свратищте инспекције, 
пплиције и другп, нужан смещтај заппслених са пставпм материјала, алата и др.  

Тип II бензинскп-сервисна станица мпже да има следеће дпдатне садржаје у другпј фази 
реализације (у пднпсу на тип I):  
(1) прпдавница резервних делпва и ппреме за најзаступљеније марке аутпмпбила 
(минимум 100 m² брутп);  
(2) сервис за пправку впзила (пдвпјенп за путнишка впзила пд камипна и аутпбуса, са 
щлеп-службпм, заклпоеним паркингпм за хаварисана впзила и др.), лпциран на 
излазнпм делу бензинске станице.  
У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - граница Републике Македпније, предвиђенп је 
23 бензинске станице (у правцу раста стаципнаже - 11 деснп пд тпга псам планираних, и 
12 левп пд тпга псам планираних), и тп на следећим лпкацијама: 
 - планирана сампстална пбпстрана смакнута бензинска станица "Враое 2" 
(деснп, пкп km 919+196) и (левп, пкп km 918+500). 
 
 Мптели  
  Мптели у кпридпру аутппута представљаће пунктпве са најбпгатијим садржајима, 
за најдуже задржаваое путника ради пптреба сапбраћаја, пдмпра, рекреације и туризма 
(кпји ппдразумева најмаое једнп нпћеое).  
  Утврђују се следећи ппсебни критеријуми за избпр лпкација мптела:  
(1) функципналнп растпјаое пд 30 дп 60 km (тип I), пднпснп пд 80 дп 160 km (тип II). 
Укпликп збпг размещтаја ппстпјећих мптела, прпласка крпз урбане центре главни град, 
међунарпднпг, државнпг и регипналнпг знашаја и прилаза путним гранишним прелазима 
није мпгуће исппщтпвати тп правилп, дпзвплиће се пдступаое у смицаоу;  
(2) пп правилу мптели ће бити прганизпвани кап тип I (стандардни мптел) и тип II (мптел у 
туристишкп-рекреативнпм кпмплексу). У зависнпсти пд ппгпднпсти лпкације, мптели ће 
се градити са пбе стране аутппута, ради раципнализације ппслпваоа и кприщћеоа 
изграђених капацитета, са међуспбнпм пещашкпм и кплскп-службенпм везпм. Мпгуће је 
и премпстити аутппут пбјектпм кпји у свпм склппу има услужне садржаје мптела;  
(3) лпкације су услпвљене пплпжајем ппстпјећих мптела, прирпдним и ствпреним 
вреднпстима ппдрушја, близинпм насеља, мпгућнпщћу ппвезиваоа са државним 
путевима и јавним ппщтинским путевима, пднпснп уз највећа сапбраћајна швприщта, 
ппсебнп према најзнашајнијим туристишким дестинацијама;  
(4) ппврщина тип I пквирнп пд 0,8 ha дп 2 ha и тип II пд 2 ha па навище с тим да, акп је у 
оегпвпм склппу и бензинска станица, ппврщине се сабирају. Пратећи садржаји мптела 
мпгу да буду и изван зпне аутппута ппвезани пещашкпм кпмуникацијпм.  
Тип I стандардни мптел мпже да има следеће садржаје у функцији сапбраћаја, транзитне 
рекреације и туризма на аутппуту:  
(1) зеленп разделнп пстрвп, улазна и излазна кплпвпзна трака;  
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(2) пп правилу пквирнп 50-100 лежајева са: рестпранпм птвпренпг типа пд пквирнп 80-
160 места у затвпренпм прпстпру и пквирнп 100-200 места на тераси, кухиопм 
пдгпварајућег капацитета, прпдавницпм (сувенира и др.) и мпкрим швпрпм. Пбјекат 
велишине 1.500-4.000 m²;  
(3) паркинг за 50-100 путнишких впзила, 20-40 теретних впзила и 5-10 аутпбуса, са 
пптребним прплазним тракама;  
(4) јавна шесма, засебан јавни мпкри швпр (женски и мущки, за пспбе са инвалидитетпм и 
рпдитеље са малпм децпм, 50-100 m² брутп) и привременп дневнп сабиралищте смећа 
са пункта, ппврщина пп прпрашуну;  
(5) табла са називпм мптела и планпм мптелскпг кпмплекса на улазу у пункт;  
(6) туристишкп-инфпрмативни садржаји;  
(7) службени смещтај пспбља мптела, туристишкп-инфпрмативнпг пбјекта и пдржавапца 
пункта, прпстприје за пплицију, свратищте за инспекцију у саставу мптела;  
(8) садржаји за пдмпр и релаксацију (надстрещнице, уређене слпбпдне зелене 
ппврщине, кап и садржаји за пдмпр - стазе, клупе и стплпви, седищта, кпрпе за птпатке и 
др.). Ппред прпстпра за пдмпр и рекреацију, мпгуће је уређеое и ппремаое 
пдгпварајућих ппврщина за камппваое;  
(9) пејзажнп уређене и пдржаване слпбпдне ппврщине (зелене, релаксаципне и другп).  
Тип II (мптел у туристишкп-рекреативнпм кпмплексу) мпже да има следеће садржаје у 
функцији сапбраћаја, транзитне рекреације и туризма на аутппуту:  
(1) зеленп разделнп пстрвп, улазна и излазна кплпвпзна трака;  
(2) вище пд 100 лежајева са: рестпранпм у затвпренпм прпстпру и на тераси, кухиопм 
пдгпварајућег капацитета, мпгућ је и фри-щпп и прпдавница (етнп-занатских прпизвпда и 
сувенира и др.), мпкрим швпрпм (са женским и мущким делпм, за пспбе са 
инвалидитетпм и рпдитеље са малпм децпм);  
(3) паркинг за вище пд 100 путнишких, 40 теретних впзила и десет аутпбуса, са пптребним 
прплазним тракама (за вище пд 560 једнпвремених кприсника);  
(4) засебан пбјекат (пбјекти) рестпрана и кафеа;  
(5) јавне шесме и јавни мпкри швпрпви (са женским и мущким делпм, за пспбе са 
инвалидитетпм и рпдитеље са малпм децпм, за кприснике кпји нису пбухваћени мпкрим 
швпрпвима у мптелу и  
ппсебним угпститељским пбјектима) и привремена дневна сабиралищта смећа са 
кпмплекса, ппврщине пп прпрашуну;  
(6) табла са називпм и планпм мптелскпг кпмплекса на улазу у кпмплекс;  
(7) туристишкп-инфпрмативни и прпмптивнп-прппагандни садржаји (туристишки бирп, 
туристишка излпжба, видеп прпјекције и др, са јавним и службеним телефпнима и 
инфпрмацијама п пкружеоу кпмплекса, главним сапбраћајним скретаоима према 
градпвима, баоама, туристишким дестинацијама, прирпдним и културним дпбрима и 
др.);  
(8) пплицијска станица;  
(9) ппщта и филијала банке са меоашницпм;  
(10) прпстпр за службени смещтај пспбља мптела, туристишкп-инфпрмативних садржаја и 
др. (пп правилу за 1/2 пспбља смене), кап и службене прпстприје за инспекције и др.;  
(11) затвпрени пбјекти за сппртску рекреацију (теретана, стпни тенис, сквпщ, куглана, 
стрељащтвп из ваздущнпг пружја и др.);  
(12) птвпрени сппртскп-рекреативни терени (тенис, пдбпјка, кпщарка, мали фудбал, мала 
трим-стаза и др.);  
(13) затвпрени пбјекти за релаксацију и забаву (сауна, масажа, билијар, щах, флипери, 
кпмпјутерске игре и др.);  
(14) специјални затвпрени и птвпрени рекреативни садржаји, зависнп пд прирпднп 
туристишких ресурса (термп-акватишки садржаји са термалним базенима и др.);  
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(15) садржаји за пдмпр и релаксацију у етнп-амбијенту (птвпрени павиљпни, 
надстрещнице, заклпни пд ветра, ватрищта, уређене слпбпдне зелене ппврщине, са 
садржајима за пдмпр - стазе, клупе, стплпви, кпрпе за птпатке. Ппред прпстпра за пдмпр 
и рекреацију, пбавезнп је уређеое и ппремаое пдгпварајућих ппврщина за камппваое;  
(16) пејзажнп уређене и пдржаване слпбпдне ппврщине (зелене, рекреативне, 
релаксаципне, камп и др.).  
У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - граница Републике Македпније, предвиђенп је 
12 мптела, и тп седам мптела тип I и пет мптела тип II (у правцу раста стаципнаже - деснп 
пет пд тпга пет планираних и левп седам пд тпга пет планираних). 

4. ТИР центри  
  ТИР центри ("International Road Transports") у кпридпру аутппута представљаће 
пунктпве првенственп за тещка трансппртна впзила са пснпвним и специјализпваним 
садржајима: за сервисираое, снабдеваое ппгпнским гпривпм, прибпрпм и резервним 
делпвима, праое впзила и др; уз пдгпварајуће задпвпљаваое псталих пптреба (предах, 
хигијена, узимаое хране, куппвина и сл.); паркингпм за минимум 50 теретних впзила и 
вище путнишких впзила и аутпбуса, са пптребним прплазним тракама; зеленим 
разделним пстрвпм, улазним и излазним кплпвпзним тракама.  
Утврђују се следећи ппсебни критеријуми за избпр лпкација ТИР центара: функципналнп 
растпјаое пд пкп 200 km; на прилазу већим сапбраћајним швприщтима; мпгућнпст 
инфраструктурнпг ппремаоа; ппврщина пд 3 дп 5 ha.  
У кпридпру аутппута Е-75, депница Нищ - граница Републике Македпније, планирана је 
изградоа једнпг (1) ТИР центра "Паневље" (левп, пкп km908+600)." 

5.   Пстали садржаји 
 Лпкација ппстпјеће аутпбуске станице се задржава уз неппхпдну рекпнструкцију 
кап и мпгућнпст активираоа нпве лпкације према ГУП-у Враоа. Планира се задржаваое 
и мпдернизација ппстпјећих бензинских станица, кап и изградоа нпвих пбјеката на 
кпридпру државнипг пута IA реда брпј A1 и државних путева II A реда брпj 258, 227 и 233  
(према Владишинпм Хану и Бујанпвцу)  и државних путева II Б реда брпј 442, 435 и 473 
.Планпм се дпзвпљава изградоа пбјеката пве намене и на другим лпкацијама, укпликп 
ппстпји инвеститпр и акп намена прпстпра тп дпзвпљава, уз претхпднп дпбијену 
сагласнпст пд управљаша пута и израду пптребне технишке дпкументације. 
Сервиси за путнишка впзила и аутпбусе мпгу се реализпвати у свим центрима и 
насељима, где се за тп укаже пптреба, щтп ће се разрађивати урбанистишким планпвима 
нижег реда. Изградоа сапбраћајних пбјеката је услпвљена ппузданпм защтитпм 
земљищта, ппврщинских и ппдземних впда. Мере защтите је пптребнп ближе утврдити 
анализпм тј. прпценпм утицаја на живптну средину, а према важећпј закпнскпј 
регулативи. 
Шиоеница да Град Враое пресеца паневрппски инфраструктурни кпридпр Х даје примат 
и пснпвни ппдстицај улагаоима и активнпстима на оегпвпм заврщетку дп границе са 
Македпнијпм. Тиме би се пстварилп знашајнп убрзаое и интензивираое сапбраћаја на 
пвпм прпстпру, али и ппдигла стратещка вреднпст ппдрушја и мптивација дпмаћих и 
страних инвеститпра за улагаое у привредне капацитете. Према Стратегији дугпрпшнпг 
екпнпмскпг развпја југа Србије пптврђује се да би улагаое у сапбраћај кап привредну 
грану највище дппринелп привреднпм развпју Града Враоа и суседних ппщтина. Враое 
збпг свпје гепграфске ппзиције и близине кпридпра Х, ппседује пптенцијал будућег 
регипналнпг центра регипна и лпгистишкпг центра щирих гепграфских размера. 
Дистрибуција, трансппрт и лпгистика су заједнишки за мнпге индустрије па су кап такве 
кпмплементарне у регипну. Такпђе, планира се и развпј мултимпдалнпг сапбраћаја, 
кпмбинпваоем и пбједиоаваоем функција даљинскпг друмскпг и железнишкпг 
сапбраћаја, уз изградоу адекватних капацитета на лпкацијама кпје пмпгућавају пвај 
развпј (железнишка станица "Враое").  
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ПЛАНСКА РЕЩЕОА – ПРИПРИТЕТИ 
 - заврщетак  изградое  депнице  аутп-пута  Е-75  Владишин Хан-Бујанпвац 
(Левпспје) (km 900+100 - km 942+195) - планирани кпридпр аутппута укупне дужине 42,1 
km пружаће се кпридпрпм ппстпјећег ДП IA реда брпј А 1 (М-1), а кпд града Враоа и на 
пптезу пд Дпоег Нерадпвца дп Левпспја налазиће се делимишнп ван кпридпра ДП IA 
реда брпј А1 (М-1) (у оегпвпј близини); уз изградоу везе државнпг пута првпг А реда 
брпј А1 - аутппут са државним путем IIA реда брпј 258  (планирана петља "Враоска Баоа" 
(пкп km 916+700) - у функцији везе ппстпјећег државнпг пута ДП IIB реда брoj 442 (Р-239) 
и Криве Феје, кап и везе Враоске Баое, наципналнпг и перспективнп међунарпднпг 
знашаја и примарне туристишке дестинације Власина и Крајищте; (плански хпризпнт 
услпвљен реализацијпм неизграђене депнице ДП IIБ реда брoj 442 (Р-239) и 
активираоем туристишкпг прпстпра Бесна Кпбила у пквиру наведене туристишке 
дестинације) и петља "Враое" (пкп km 920+313) - у функцији везе града Враоа и 
ппстпјећег ДП IIA реда брпј 227 (Р-223) и северпзападним делпм ппдрушја града Враоа;), 
функципналних и пратећих садржаја (база за пдржаваое пута, км 920+050; мптел, км 
922+200), према "Прпстпрнпм плану ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ-граница 
Републике Македпније"; 
 -  изградоа планиране петље "Враоска Баоа" (пкп km 916+700)  или укљушеоа и 
искљушеоа за Враоску Баоу; 
 - ппщтпваое режима устанпвљених "Прпстпрним Планпм ппдрушја 
инфраструктурнпг кпридпра Нищ - Граница Републике Македпније", кпји се пднпсе на 
кприщћеое и уређеиваое прпстпра у неппсреднпм и щирем защтитнпм ппјасу 
инфраструктурних система 
 - изградоа планиране бензинске станице на државнпм путу првпг А реда брпј 
А1 -аутппуту Е-75 је предвиђена Прпстпрним планпм инфраструктурнпг кпридпра; 
 - ппјашанп пдржаваое и ппвећаое прпхпднпсти државнпг пута првпг А реда 
брпј А1 кап и редпвнп пдржаваое прелаза и прплаза, надвпжљака, ппдвпжоака и 
мпстпва; 
 - ппјашанп пдржаваое државнпг пута другпг реда А брпј 258 (депница пд 
Паневља дп границе ппщтине Бујанпвац), 
 - кпмплетираое мреже (рекпнструкција и изградоа), мпдернизација, 
рехабилитација и пдржаваое на ппщтинским путевима; 
 - изградоа неизграђених и непрпхпдних депница са савременим кплпвпзпм и 
рехабилитација кплпвпза (за пвп је неппхпдна израда адекватне прпјектне 
дпкументације и студија); 
 - реализација пбилазница пкп впдпакумулација, у складу са режимима зпна 
защтите извприщта; 
 - усппстављаое забране превпза ппасних и щтетних материја на свим путевима 
у ужим зпнама защтите впдпакумулације, кап и изградоа пбјеката кпји мпгу угрпзити 
извприщта; 
 - ппвећаое капацитета за стаципнарни сапбраћај путнишких впзила, пре свега у 
градскпм насељу, имајући у виду ппраст и даљи тренд раста степена мптпризације; 
 - ппстављаое и рекпнструкција хпризпнталне и вертикалне путне сигнализације 
је пд изузетнпг знашаја за ефикаснп и безбеднп пдвијаое сапбраћаја. 
 

  JАВНИ ПУТНИШКИ ПРЕВПЗ - АУТПБУСКИ САПБРАЋАЈ 
 Друмски сапбраћај пстаје нпсилац јавнпг превпза путника и у планскпм перипду. 
Неискприщћеое пптенцијала железнишкпг сапбраћаја и неппстпјаое алтернативних 
видпва сапбраћаја, представља недпстатак кпји се мпже надпкнадити ппдизаоем 
квалитета услуга ппстпјећег система. 
Реализација планираних радпва на мрежи ппщтинских путева пмпгућиће прилагпђаваое 
праваца, кретаое и велишину впзнпг парка јавнпг аутпбускпг сапбраћаја пптребама 
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кприсника, у првпм реду станпвницима руралнпг ппдрушја и туристима. Линије јавнпг 
путнишкпг превпза се мпгу реализпвати аутпбусима, минибусевима, кпмби впзилима, 
чиппвима и слишнп, у складу са сапбраћајним захтевима и пптребама, а у пбзир дплази и 
прганизпван „приватни” сектпр, у складу са важећпм закпнскпм регулативпм из пбласти 
јавнпг превпза путника у друмскпм сапбраћају кап щтп је и дпсада рађенп . 
 Развпј пвпг вида сапбраћаја пптребнп је усмерити ка: 

 изградоа нпве аутпбуске станице на лпкацији кпја је планирана Генералним 
урбанистишким планпм и Планпвима генералне регулације Зпне 3 и 4; 

• рекпнструкцији и мпдернизацији ппстпјеће главне аутпбуске станице имајући у виду да 
тренутнп задпвпљава лпкацијски и пп капацитету; 
• даваоу припритета пвпм виду сапбраћаја у пднпсу на индивидуални, ппгптпвп у 
централним зпнама насеља; 
• фпрмираоу аутпбуских стајалищта на птвпреним путним правцима у пблику нища, какп 
би се ппвећала безбеднпст путника при уласку и изласку из впзила; 
• псппспбљаваоу ппщтинске путне мреже за безбеднп пдвијаое јавнпг градскпг 
сапбраћаја у циљу пптималнпг ппвезиваоа свих насељских центара са ппщтинским 
центрпм; и 
• усаглащаваоу редпва впжое градскпг сапбраћаја са приградским. 
Стајалищта јавнпг путнишкпг превпза се мпгу прганизпвати на свим државним и 
ппщтинским путевима, у складу са сапбраћајним захтевима и пптребама. Стајалищта на 
државним путевима мпрају бити пдвпјена разделним пстрвпм пд прптпшне сапбраћајне 
траке. 
Пптенцијална лпкација нпве аутпбуске станице није у власнищтву Града. Пптребнп је 
преузети све предрадое да се планиранп земљищте приведе намени. 
 

   ЈАВНИ ПУТНИШКИ ПРЕВПЗ - ЖЕЛЕЗНИШКИ САПБРАЋАЈ 
  Пд железнишке сапбраћајне инфраструктуре на ппдрушју Прпстпрнпг плана, 
налази се депница магистралне једнпкплпсешне електрифициране железнишке пруге 
Е70/Е85: Бпград - Младенпвац - Лаппвп - Нищ - Прещевп - државна граница (Табанпвци), 
кпја је деп кпридпра Х.  Пснпвни циљ развпја  Кпридпра Х су брзе, квалитетне и 
кпнкурентне железнишке везе са знашајнп редукпваним временима путпваоа између 
великпх градских, кпмерцијалних и индустријских центара Републике Србије и Еврппе. 
 Развпј желелезнишке инфраструктуре планира се ревитализацијпм, 
рекпнструкцијпм, изградопм и мпдернизацијпм (електрификација, савремена СС, ТК и 
друга ппрема), са циљем да се при дефинисаоу рекпнструкција траса максималнп 
задрже ппстпјећи кпридпри у кпјима су фпрмиране прпстпрне целине и садржаји, са 
минимумпм неппхпднпг заузимаоа нпвпг земљищта. Кпридпр Х представља кишму 
железнишке мреже Републике Србије, прирпдну и најраципналнију везу централне и 
западне Еврппе са Гршкпм и Блиским истпкпм. Планира се рекпнструкција изградоа и 
мпдернизација ппстпјећих пруга са Кпридпра Х у двпкплпсешне пруге виспке 
перфпрмансе за мещпвити сапбраћај, кпмбинпвани трансппрт и прпјектпване брзине пд 
160 km/h, а где је тп мпгуће 220 km/h. 
  За Србију, пва пруга је важна кап главна железнишка пспвина са јужним делпм 
државе. На прузи сапбраћају међунарпдни и даљински путнишки и теретни впзпви. 
П  

• 

- - - - -
 

• 

 
  На ппдрушју града Враоа налазе се шетри службена места за пријем и птпрему 
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путника: Враоска Баоа, Враое, Нерадпвац стајалищте и Ристпвац. Службена места 
пверена за рад и манипулацију са рпбпм су: Враоска Баоа, Ристпвац и Враое кап и 
индустријски кплпсеци за “Симпп”. За ппслуживаое пвих службених места предвиђен је 
сапбраћај сабирних и сабирнп-манипулативних впзпва. Пбзирпм да је пбим  рпбнпг рада 
у претхпднпм перипду бип мали (псим у железнишкпј станици Враоска Баоа), реткп су се 
ппкретали сабирнп-манипулативни впзпви. Железнишка станица распплаже са 
пптребним брпјем станишних кплпсека, железнишка пруга спада у категприју Д4.  
  Задржаваое ппстпјеће станице Враое кап теретне станице, при шему се планира 
изградоа нпве железнишке путнишке станице јужније пд ппстпјеће станице ближе граду, 
из разлпга щтп ЈП “Железнице  Србије” планирају раздвајаое теретнпг и путнишкпг  
сапбраћаја. 

 

- -
- -

 

 

- -

- - - - -
-

-

 

 Према Прпстпрнпм плану РС, железница задржава кпридпре свих пруга на 
кпјима је пбустављен сапбраћај, са циљем пбнпве уз предхпднп утврђену 
пправданпст кап и свп земљищте на кпјем правп има кприщћеоа. 

  Свпјим функципнисаоем железница знашајнп дппринпси развпју привреде и 
станпвнищтва. Знашај железнице се мпже сагледати крпз: пстварени рад, брзину, 
вреднпст прганизаципних пптенцијала кпје кпристи железница, енергетски фактпр јер се 
кприщћеоем  електришне вуше на железници пмпгућује ппвећаое пбима рада уз малу 
пптрпщоу енергије, шиме се истише да је пптрпщоа енергије кпд друмскпг сапбраћаја 
1,14 пута већа негп кпд железнишкпг сапбаћаја, екпнпмски фактпр, екплпщки фактпр, 
безбедпнпсни фактпр, щтп се пгледа у тпме да је брпј ппгинулих у железнишкпм 
сапбраћају 5 пута маои негп у друмскпм, а пкп 2,5 пута маои негп у вазущнпм 
сапбраћају. Пбзирпм да је за изградоу пута у међуградскпм  сапбраћају пптребнп 
резервисати прпстпр щирине 26 метара, а за изградоу двпкплпсешне пруге свега 12 
метара прпизилази и закљушак да  железница у ппгледу заузимаоа земљищнпг прпстпра 
има припритет у пднпсу на друмски сапбраћај, пбзирпм да је прпсешна ппврщина 
земљищта кпје заузима пруга пкп 2 ha пп  килпметру дужине. Свакп заузимаое прпстпра 
пдражава се на  смаоеое зелених  ппврщина и щума шиме се нарущава  екп равнптежа, 
па се развијене земље  ппредељују за  реафирмацију железнице и дпдељиваое 
централнпг места у кппненпм   сапбраћају. 
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Пснпвне преднпсти железнице  на предметнпм ппдрушју су: 

 прпстираое Еврппскпг кпридпра Х; 

 утицај железнишкпг сапбраћаја на развпј привреднпг пптенцијала на ппдрушју 
града Враоа. 

  У защтитнпм пружнпм ппјасу пруге се мпже планирати паралелнп впђеое трасе: 
пптишких и других каблпва, електришних впдпва нискпг наппна, впдпвпда, канализације и 
других цевпвпда, али не ближе пд 8,00 м рашунајући пд псе крајоих кплпсека, ташније 
ван границе железнишкпг земљищта. 
Према Прпстпрнпм плану ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ - граница Републике 
Македпније, планирана је двпкплпсешна електрифицирана пруга за велике брзине Е-85.  
Пплпжај кпридпра дат је пријентаципнп, дпк ће кпнашни пплпжај кпридпра бити 
дефинисан пп верификацији генералнпг прпјекта. 
Иакп железница има велики развпјни пптенцијал (кап интегрални деп Кпридпра Х), пна 
није дпвпљнп искприщћена. Даљи развпј и мпдернизација железнице дпвещће и дп 
ппвећаоа квалитета и ппузданпсти услуга, щтп ће дпвести дп пптражое за железнишким 
услугама и ппстепене прерасппделе рпбних и путнишких тпкпва на пвај вид сапбраћаја. 
Задржавају се и станице у Враоскпј Баои и Ристпвцу. 
Прпстпрним Планпм Републике Србије утврђена је траса пруга за велике брзине на 
правцу Нищ-Прещевп-граница Републике Македпније (Е-85). Планирана траса пруга је 
саставни деп паневрппске мреже пруга за велике брзине, шији је циљ ппвезиваое 
великих градских центара Еврппе, задпвпљаваое велике тражое за мпбилнпщћу и 
ппбпљщаое кпнкурентске сппспбнпсти железнишкпг у пднпсу на друге видпве 
сапбраћаја.  
Пплпжај кпридпра пруге за велике брзине је дат пријентаципнп, дпк ће кпнашни пплпжај 
бити дефинисан пп верификацији технишке дпкументације.  
 
ПЛАНСКА РЕЩЕОА – ПРИПРИТЕТИ 
- резервација кпридпра пруге Нищ-Враое-граница Републике Македпније (Е-85), пднпснп 
изградоа двпкплпсешне електрифициране пруге, са мпгућпм брзинпм впжое пд 200 
km/h, кпја ће у највећпј мпгућпј мери кпристити кпридпр ппстпјеће једнпкплпсешне 
пруге. Прпстпрним планпм ппщтују се ппредељеоа "Прпстпрнпг плана ппдрушја 
инфраструктурнпг кпридпра Нищ-граница Републике Македпније" у ппгледу пплпжаја 
пруге за велике брзине (кпнашни пплпжај кпридпра дефинисаће се пдгпварајућпм 
технишкпм дпкументацијпм на нивпу генералнпг прпјекта);  
- рекпнструкција ппстпјеће једнпкплпсешне пруге (рекпнструкција дпоег стрпја пруге, 
електришне кпнтактне мреже и сигналнп-сигурнпсних уређаја); 
- узградоа савремених каблпвских и телекпмуникаципних уређаја, шиме ће се ппвећати 
сапбраћајна ппузданпст и ппслпвна ефикаснпст железнице; 
- рекпнструкција ппстпјеће железнишких станица "Враое", "Враоска Баоа" и "Ристпвац", 
уз оихпву мпдернизацију према темпу реализације пруге за велике брзине Е-85, и 
- денивелисанп укрщтаое путних праваца са кпридпрпм пруге. 

 ПБЈЕКТИ И МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИЈЕ 
Бициклистички сапбраћај и пешачке (планинарске) стазе     

 Планира се реализација мреже излетнишких, пещашких, јахашких и 
бициклистишких стаза у функцији презентације амбијенталних, прирпдних и културних 
вреднпсти и рекреације али и са циљем раздвајаоа немптпрнпг пд мптпрнпг сапбраћаја. 
Збпг свпјих пдлика али и збпг велишине прпстпра кпји пбухвата, теритприја Плана је 
ппгпдна за развпј циклптуризма, пдрживпм виду екптуризма и идеалнпм кпмпрпмису 
између мпгућнпсти за савладаваое већих растпјаоа, уз истпвременп пшуваое дубине 
дпживљаја пкплине какву пружа пещашеое. 
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На регипналнпм плану активнпсти је пптребнп усмерити на пбезбеђиваоу услпва за 
ппвезиваое ппдрушја са Кпридпрпм Х, кпјим се пружа кпридпр истпшнп – еврппске 
бициклистишке трансверзале брпј 11, кпја на тпм делу впди дплинпм реке Јужне Мправе 
и даље наставља ка Републици Македпнији. 
На лпкалнпм плану пснпвни правци развпја инфраструктуре бициклистишкпг сапбраћаја 
су: 
• заврщетак заппшетих и планираое нпвих бициклистишких кпридпра кпји ће пратити 
најатрактивније туристишкп - излетнишке кпридпре; 
• дефинисаое бициклистишких траса дуж кпридпра државних путева и оихпвп спајаое 
са бициклистишким стазама кпје би требалп да буду саставни деп пппрешних прпфила 
примарних улица у граду Враоу; 
• дефинисаое бициклистишкпг кпридпра дп Враоске Баое; 
• дефинисаое бициклистишке стазе дп Александрпвашкпг језера, дужине 8,80 km; 
• пбезбеђиваое услпва за безбеднп кретаое бициклиста усппстављаоем пдгпварајућих 
сапбраћајнп - регулативних мера и фпрмираоем издвпјених бициклистишких стаза. 
Развпј мултимпдалнпст сапбраћаја у туристишким зпнама развпјем вертикалнпг 
трансппрта жишарама, бициклистишких (Eurovelo 11 и др.) и пещашких стаза у пквиру 
туристишке инфраструктуре. 
 Ппред бициклистишких стаза ппдрушје града Враоа треба трасирати и ппремити 
пещашким и излетнишким стазама кпје ппвезују туристишке центре са центрима насеља. 
Излетнишке стазе ће се градити кап гребенске, панпрамске, дплинске, дуж решних тпкпва 
и везне, где гпд је тп мпгуће на трасама ппстпјећих ппљских и щумских путева и стаза, 
крпз целп ппдрушје Прпстпрнпг плана. 
 Уз све излетнишке стазе пптребнп је изградити пдмприщта и видикпвце за пдмпр 
ппсетилаца и излетника, прихватна склпнищта за склаоаое у слушају прирпдних 
неппгпда са надстрещницама и заклпнима за људе и кпое, лпкације са уређеним 
прпстпрпм за пикнике, пп мпгућству у близини сепских дпмаћинстава. 
 Прпстпрни размещтај већине јавних функција у Граду Враоу је у зпни изпхрпне 
дп 30 мин. Пвај вид сапбраћаја је пптребнп ппдстрекивати јер се на тај нашин смаоују 
гужве на улицама, не ппстпји прпблем паркираоа, нема емисије щтетних гаспва, 
ппвпљан утицај на прганизам и сл.) али му треба пмпгућити и несметан развпј. Правце 
развпја треба усмерити на: 
• ппбпљщаоу и унапређеоу услпва за кретаое пещака пслпбађаоем јавнпг прпстпра пд 
паркираних аутпмпбила и планским размещтајем улишних садржаја (кипска, летоих 
бащти, улишних тезги и др.); и 
• акције кпјима ће се јавне ппврщине ушинити привлашним и пре свега безбедним али и 
пригпдним за пспбе са специфишним пптребама. 
Пещашке стазе је пптребнп трасирати у централним градским и насељским зпнама, такп 
да ппвезују јавне садржаје кпјима гравитира највећи брпј грађана. Ппстпјеће стазе се 
задржавају и пп пптреби прпщирују на местима где је тп мпгуће. 
 
ПЛАНСКА РЕЩЕОА – ПРИПРИТЕТИ 
На пснпву ппщтих и ппсебних циљева Прпстпрнпг плана припритетне активнпсти у 
пбласти сапбраћајне инфраструктуре су: 

 Ппвећаое капацитета и ппбпљшаое нивпа сапбраћајних услуга на путнпј 
мрежи 

Припритетне активнпсти: 
1. израда планске и технишке дпкументације за депницу аутппута Е-75 пд Нища дп 
границе Републике Македпније; 
2. рекпнструкција државних путева другпг реда, пд кпјих се преднпст даје рекпнструкцији 
пута брпј 258; 
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3. израда прпјеката рекпнструкције и рекпнструкције ппщтинских путева, са акцентпм на 
изградои савременпг кплпвпзнпг застпра; 
4. израда прпјеката рекпнструкције ппщтинских путева према припритетима кпји се 
утврде средопрпшним прпграмима развпја мреже ппщтинских путева, уз кпнстантнп 
пдржаваое прпхпднпсти путних праваца тпкпм целе гпдине. 

 Развпј железничке инфраструктуре 
Припритетне активнпсти: 
1. рекпнструкција кплпсека, псигураоа и кпнтактне мреже магистралне једнпкплпсешне 
пруге за дпстизаое брзина пд 160 km/h; 
2. рекпнструкција свих путнп пружних прелаза; 
3. изградоа другпг кплпсека на кпридпру ппстпјеће магистралне пруге; 
4. пбезбеђиваое слпбпднпг прпфила UIC-C кпји не би пгранишавап интермпдални 
трансппрт рпбе железницпм кпји се планира на Кпридпру X; 
5. рекпнструкција станишних капацитета; 

 Развпј алтернативних видпва сапбраћаја 
Припритетне активнпсти: 
1. дефинисаое и изградоа мреже бициклистишких стаза, при шему се преднпст даје стази 
кпја се впди дп Власинскпг језера и Александрпвашкпг језера; 
2. уређеое ппстпјећих пещашких стаза, пбележаваое  кап и реализација псталих стаза на 
пснпву средопрпшнпг прпграма развпја туризма на теритприји Града. 
 

  ВАЗДУЩНИ САПБРАЋАЈ 
 Систем ваздущнпг трансппрта Републике Србије шине аерпдрпми (кап и 
хелипдрпми и летилищта) са свпјпм инфраструктурпм и ппремпм, авипкпмпаније са 
свпјпм флптпм, Агенција за кпнтрплу летеоа Србије и Црне Гпре - кап прпвајдер услуга 
кпнтрпле и впђеоа ваздухпплпва у припадајућем ваздущнпм прпстпру и Директпрат 
цивилнпг ваздухпплпвства Републике Србије у свпјству пснпвнпг регулатпрнпг тела. 
У прпстпру Републике Србије нема мреже аерпдрпма у смислу припаднпсти аерпдрпма 
некпј унапред функципналнп замищљенпј целини, већ ппстпје аерпдрпми и летилищта 
разлишитих категприја са разлишитим наменама и врлп разлишитим стаоима 
инфраструктуре и ппреме. Има их пкп 80. Мпгу се услпвнп разврстати у некпликп 
категприја: аерпдрпми птвпрени за међунарпдни сапбраћај (гпре ппменути), впјни 
аерпдрпми на кпјима се мпже пбављати и цивилни (међунарпдни) сапбраћај ппд 
пдређеним услпвима (Батајница, Ппникве, Лађевци, Спмбпр, Сјеница, Кпвин - сви са 
асфалтнп-бетпнским ПСС), аерпдрпми некада изграђени кап делпви тзв. терцијарне 
мреже аерпдрпма СФРЈ (Бпр) и низ сппртскп-туристишких аерпдрпма/летилищта (пбука 
пилпта, једрилишарствп, параглајдинг, падпбранствп) са травнатим ПСС и минималнпм 
ппремпм за пбављаое пдређених активнпсти. 
Развпј ваздущнпг сапбраћаја на теритприји града Враоа крпз резервисаое 
прпстпра/земљищта за пптенцијални сппртскп-привредни аерпдрпм у Ратају. 
За прганизпваое авип сапбраћаја на теритприји административнпг ппдрушја Града Враоа 
планирана је изградоа сппртскп-туристишки аерпдрпма. Дп реализације истпг кпристиће 
се капацитети ван ппдрушја Прпстпрнпг плана:  
ппстпјећи аерпдрпми у Нищу и Скппљу,  сппртски аерпдрпм  "Лескпвац" и алтернативни 
впјнп-сппртски аерпдрпм "Бпјник". 
 
ПРИПРИТЕТИ 
- Детаљнпм анализпм пптенцијала изврщити пдабир лпкације за сппртскп-туристишки  
аерпдрпм, 
- Израда пптребне планске и технишке дпкументације уз неппхпдну израду Студије 
утицаја на живптну средину, 
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- усаврщавати знаоа у лпкалнпј сампуправи и тражеое капитала за пптребе развпја 
делатнпсти, 
- тежоа да ваздухпплавни систем на целпј теритприји Србије буде интегрални деп 
еврппскпг ваздухпплпвнпг система, а ваздухпплпвни сапбраћај ппстане главни вид 
трансппрта на релацијама дужим пд 45 минута летеоа, уз мпгућнпст да сваки регипн у 
будућнпсти има аерпдрпм пдређене категприје.  

 РЕШНИ САПБРАЋАЈ  

 Планскп ппредељеое је да се за  пптенцијални кпридпр плпвнпг пута Мправа-
Вардар изврщи прпвера и разрада идеје п изградои и оегпвпм ппвезиваоу у мрежу 
еврппских магистралних канала прекп канала "Рајна-Мајна-Дунав". Евентуална 
реализација пвпг прпјекта ппределиће кретаое рпбнпг прпмета и кпнкурентнпст решнпг у 
пднпсу на пстале видпве сапбраћаја у мултимпдалнпм сапбраћајнпм кпридпру X. 
 

6.2. ХИДРПТЕХНИШКА ИНФРАСТРУКТУРА  
  Ппстпјећи впдпвпдни и канализаципни систем у граду је углавнпм у складу је са 
пптребама града, међутим, дптрајалпст ппдземних инсталација впдпвпднпг и 
канализаципнпг система узрпкује ппвремене прпблеме при експлпатацији и захтева 
рекпнструкцију. 
 Впдпм из градскпг впдпвпда се снабдева  пкп 55.052 станпвника или 63 % у 
градскпм ппдрушју града Враоа, а у сепским насељима пкп 34.000 станпвника или 37%. 
Из градскпг впдпвпда ппред града Враоа и Враоске Баое, снабдева се јпщ 13 сепских 
насеља, са укупнп 68.360 или 77,5 % кприсника. У Гпроем, Дпоем Вртпгпщу и 
Требещиоу се из ппсебнпг впдпвпда снабдева пкп 1.350 станпва. Изван санитарне 
кпнтрпле је у ппгледу снабдеваоа впдпм пкп 17.000 станпвника или 32%. Град Враое 
ппкрива пијаћпм впдпм из градскпг впдпвпда пкп 2/3 станпвнищтва. 
  Впдпвпдни систем Враоа је деп регипналнпг впдппривреднпг система и 
акумулације "Првпнек". Планирана минимална издащнпст впдпакумулације је 300 l/s. Из 
впдпакумулације "Првпнек" тренутнп се  снабдева град Враое, Враоска Баоа и некпликп 
села на ппдрушју ппред реке Јужне Мправе. Планира се заврщетак радпва на 
впдпакумулацији "Првпнек", кап дела регипналнпг впдппривреднпг система за суседне 
ппщтине Бујанпвац, Прещевп  и Тргпвищте и насељена места  између оих. 
  Развпј хидрптехнишке инфраструктуре зависиће у нареднпм перипду пд развпја 
града Враоа кап у  привреднпј такп и у друщтвенпј сфери. 
На пснпву Пдлуке п утврђиваоу ппписа впда I реда ("Службени гласник РС", брпј 83/10) 
реке Јужна Мправа, Баоска река (Баощтица) и Ветерница су впдптпци I реда дпк су сви 
пстали впдптпци II реда. 
  Крпз град Враое прптишу Градска-Враоска река и Спбинска река кпје су крпз 
градски насељени деп регулисане каменпм у цементнпм малтеру. Пд регулаципних 
радпва на впдптпцима кпји су пбухваћени изменпм и дппунпм изведенп је: 

 Река Јужна Мправа кпд Враоа Л=19,90 км сектпр М.11.2. 
-   Леви насип уз Јужну Мправу пд железнишке станице Враое пд ущћа Враоске 

(Градске) реке Л=2,70 км. 
-   Леви насип уз Јужну Мправу пд Рибинца дп Павлпвца Л=4,20 км. 
- Леви насип уз Јужну Мправу пд Павлпвца пд ущћа Давидпвашке реке Л=2,30 км. 
- Десни насип уз Јужну Мправу пд Златпкппа дп ущћа Кпщтанишке реке са пбпстраним 

насипима уз Требещиоску и Ратајску реку Л=9,00 км и десним насиппм уз Кпщтанишку 
реку пд ущћа у Јужну Мправу Л=1,70 укупнп Л=10,70. 
 Река Јужна Мправа сектпр М.11.4. 

- Десни насип уз Јужну Мправу пд ущћа Кпщтанишке реке пд ущћа Крщевишке реке 
Л=0,32. 
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 Град Враое има усвпјен "План за прпглащеое ерпзипних ппдрушја" и усвпјен 
Пперативни план за пдбрану пд ппплава за впде II реда за ппдрушје Града Враоа за 2016 
гпдину схпднп наредби Министарства ппљппривреде и защтите живптне средине 
(Службени гласник РС", БРПЈ 9/16 ПД 05.02.2016. гпдине утврђенпм Пперативним планпм 
за пдбрану пд ппплава за 2016. гпдину, а према Ппщтем плану за пдбрану пд ппплава за 
перипд пд 2012. дп 2018. гпдине пп уредби Владе РС (Сл.гласник РС", брпј 23/2012). 
 На прпстпру пбухваћенпм Изменпм и дппунпм Прпстпрнпг плана изграђена је 
акумулација за впдпснабдеваое "Првпнек", узвпднп пд Враоске Баое на пкп 7,0 км. 
Впда са Бране Првпнек се гравитаципнп трансппртује крпз цевпвпд пд фабрике сирпве 
впде капацитета 555,0 лит/сек "Кумаревска Шука", где се врщи третман впде и даље 
гравитаципнп пдвпди дп резервпара "Сараина" и пптрпщаша. 
 Ппред  реализпване впдпакумулације "Првпнек" за впдпснабдеваое Града 
Враоа и впдпакумулације "Барје" за впдпснабдеваое Града Лескпвца (шија трећа зпна 
санитарне защтите захвата деп ппдрушја Града Враоа), у пбухвату Плана задире и трећа 
зпна санитарне защтите планиране впдпакумулације "Прпхпр Пшиоски" (у пквиру 
Враоскп-Пшиоскпг ппдсистема за впдпснабдеваое насеља у Пшиоскпм пкругу). 
 Такпђе на прпстпру пбухваћенпм Изменпм и дппунпм прпстпрнпг плана 
изграђена је и екплпщка деппније "Метерис", а у ппступку припреме је и израда 
ппстрпјеоа за прераду птпадних впда на левпј пбали реке Јужне Мправе кпд Ћукпвца. 
ПППВ се граниши са левим насиппм уз Јужну Мправу пд Железнишке станице Враое дп 
ущћа Враоске реке. 
 Сви впдптпци II реда у пбухвату Прпстпрнпг плана су бујушнпг карактера, и кпд 
свих впдптпка мпра се пбезбедити прилаз за механизацију кпд интервенција у слушају 
ппплава и интервенција. 
  
РЕГУЛАЦИЈА ВПДПТПКА И УРЕЂЕОЕ СЛИВПВА 

Реализација прпграма за защтиту пд бујишних тпкпва је делимишнп заврщена: 
- Ппдигнут је пдбранбени земљани насип кап защтита пд стпгпдищоих впда на 

реци Јужнпј Мправи, укупне дужине насипа пкп 12800 m; 
- Изврщена је регулација впдптпкпва река: 

 Враоске реке на ппдрушју града на пптезу пд km 1+ 260 дп km 4+320,  
дужине  пкп 2772 m; 

 Баоске реке на ппдрушју града на пптезу пд km 3+110 дп km 4+565, 
 дужине пкп 1455 m; 
 Кпрбевашке реке на пптезу пд km 0+000 дп km 1+019.73,  дужине 
 пкп 1019 m; 
 Бујкпвашкпг пптпка у дужини пкп 1000 m; 
 Павлпвске реке у дужини пкп 300 m. 

- Антиерпзивни радпви рађени су на впдптпцима Баоске реке, Кпрбевашке и 
Мпщтанишке реке. 

Регулисаое бујишних тпкпва је неппхпднп, а ппсебнп уређеое сливпва пних впдптпкпва 
кпји угрпжавају изграђене насељске зпне и изграђене пбјекте, кап и ппљппривредне 
ппврщине. 
Напимена: Стаципнаже су преузете из прпјектнп-техничке дкументације рађене за гпре 
наведене радпве. 

Извпд из Генералнпг прпјекта са предхпднпм студијпм пправданпсти уређеоа Јужне 
Мправе пд Грделице дп Прешева, ИНСТИТУТ ЗА ВПДППРИВРЕДУ "Јарпслав Черни" 
Бепград: 
 Рекпнструкција и дпградоа ппстпјећих насипа  
Кап щтп је приказанп у свесци I, на ппсматранпм сектпру Јужне Мправе су изграђени 
дискпнтинуални пдбрамбени насипи. Насипи кпји немају пптребну висину или је телп 
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насипа пщтећенп мпрају бити рекпнструисани. У наставку је дат приказ ппстпјећих насипа 
на кпјима су неппхпдни радпви кпјима се пбезбеђује защтита браоених касета:  

- Леви насип уз Јужну Мправу пд железнишке станице Враое дп ущћа Враоске 
(Градске) реке (М.11.2.1), дужине пкп 2,7 km, треба да щтити касету „Враое-железнишка 
станица“ али је низак. У садащоим услпвима прелива га већ 5% велика впда. Щирина 
круне насипа је пд 3 дп 4 m, висина пд 1 дп 2 m. Стаое насипа је задпвпљавајуће, изузев 
на местима укрщтаоа са лпкалним путевима, где су круне рампи и дп 1 m исппд 
пптребне кпте.  

Пптребнп је надвищеое дп кпте 100-гпдищое велике впде и/или уређеое кприта у 
зпни железнишкпг мпста какп би се ппвећала прппусна мпћ кприта и смаоип усппр 
узвпднп. Неппхпдна је и рекпнструкција друмскпг мпста на лпкалнпм путу Враое-
Иванпвци.  

- Десни насип уз Јужну Мправу пд Златпкппа дп ущћа Кпщтанишке реке са 
пбпстраним насипима уз Требещиоску и Ратајску реку и десним насиппм уз Кпщтанишку 
реку пд ущћа у Јужну Мправу (M.11.2.4), требалп би да щтити касету „Златпкпп-Ратаје” 
али нема пптребну висину ца целпј свпјпј дужини. У садащоим услпвима прелива га већ 
5% велика впда. Щирина круне насипа је пд 2,8 дп 5 m, висина пд 1 дп 3 m. Стаое насипа 
је задпвпљавајуће, изузев на местима укрщтаоа са лпкалним путевима.  

Пптребнп је надвищеое дп кпте 100 гпдищое велике впде и/или уређеое кприта у 
зпни друмскпг мпста на путу Р-223 за Златпкпп какп би се ппвећала прппусна мпћ кприта 
и смаоип усппр узвпднп. Низвпднп пд мпста кпд Златпкппа, у телу насипа ппстпје две 
уставе (km 208+300 и km 208+380 пп тпку, пднпснп km 0+292 и km 0+390 пп траси насипа) 
и кпд Ратаја јпщ једна устава (km 214 пп тпку,  km 0+552 пп траси насипа пд ущћа Ратајске 
реке) кпје нису у функцији и неппхпдна је оихпва рекпнструкција.  

- Леви насип уз Јужну Мправу пд Рибнице дп Павлпвца са насипима уз Нерадпвашку 
реку (M.11.2.2), дужине пкп 4,2 km, требалп би да щтити касету „Дпои Нерадпвац”, али 
нема пптребну висину на целпј свпјпј дужини. У садащоим услпвима прелива га и 2% 
велика впда. Щирина насипа у круни је пд 2,3 m дп 3,8 m. Висина насипа је пд 1 дп 2 m. 
Стаое насипа на највећем делу је задпвпљавајуће.  

Пптребна је рекпнструкција пвпг насипа кпјим би се пбезбедила защтита припбаља пд 
Q1%.  

- Десни насип уз Јужну Мправу пд железнишке станице Ристпвац дп ущћа Жбевашке 
реке (M.11.4.2) – насип има дпвпљну висину, али на узвпднпм крају кпд железнишке 
пруге и мпста (km 217+396 пп тпку) у телу насипа ппстпји устава шија је рекпнструкција 
неппхпдна. Такпђе, упшена су и пщтећеоа браоене кпсине насипа неппсреднп узвпднп 
пд уставе.  

- Леви насип уз Јужну Мправу пд Давидпвца дп ущћа Трнпвашке реке (M.11.4.3) – 
насип има дпвпљну висину, али је приликпм изградое аутппута и мпста прекп Јужне 
Мправе (km 221+792, km 2+460 пд ущћа Бујанпвашкпг канала) кпд Српске куће насип 
срущен у зпни радпва.  

Неппхпднп је насип вратити у стаое пре извпђеоа радпва на изградои аутппута. Пвп 
није пбавеза впдппривреде већ извпђаша радпва на изградои аутппута. 

 
 Защтита угрпжених депница пбала у близини ппстпјећих пдбрамбених насипа  
 У тпку теренскпг рекпгнпсцираоа су регистрпвана слаба места у систему за 
пдбрану пд ппплава, на кпјима су неппхпдне хитне интервенције. Тп су лпкалитети 
рущевних пбала, у неппсреднпј близини пдбрамбених насипа.  
Ургентне мере уређеоа впдптпка су неппхпдне на некпликп критишних лпкалитета, 
запажених приликпм теренскпг рекпгнпсцираоа. Са аспекта угрпженпсти пдбрамбених 
насипа дуж ппсматранпг сектпра Јужне Мправе, најкритишнији је лпкалитет кпд 
железнишке станице Враое (km 205+500-km 205+650). На пвпм пптезу је између пбале и 
нпжице насипа псталп пкп 10 m, щтп захтева хитну интервенцију. На некпликп лпкација је 



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

                                  

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             121 

 

пптребнп праћеое прпцеса и евентуалнп интервенисаое на защтити пбала: десна пбала 
кпд km 218, лева пбала узвпднп пд нпвпг мпста кпд Српске куће пд km 221+800 дп km 
221+900. На пптезу крпз Бујанпвац неппхпднп је изврщити защтиту леве пбале пд km 
224+000 дп km 224+150, дпк се пптез узвпднп, пд km 224+400 дп km 225+400, уређује у 
склппу радпва на регулацији кприта у зпни петље Бујанпвац. 

 Защтита магистралних сапбраћајница 
 Аутппут Е-75 
Пд Владишинпг Хана дп краја депнице III (km 199) аутппут је углавнпм удаљен вище пд 
100 m пд пснпвнпг кприта Јужне Мправе, псим на некпликп места узвпднп пд Мазараћа 
(пд km 197 дп km 199). Растпјаое је маое пд 50 m на делу пд km 197+100 дп km 197+300 
где је изведенп псигураое пбале уз аутппут и пд km 197+900 дп km 198+050 где је 
пптребнп предузети мере спрешаваоа флувијалне ерпзије. На пптезу пд km 198+700 дп 
km 198+800 аутппут није неппсреднп угрпжен, јер се налази на вище пд 100 m пд решне 
пбале, али је упшена рущевна лева пбала па је такпђе пптребнп предузети мере защтите. 
На делу пд km 203+970 дп km 204+060 лева пбала је стабилна али је растпјаое дп 
аутппута маое пд 50 m па је пптребна защтита. 
 Железнишка пруга Нищ-граница са БЈРМ  
Железнишка пруга се на целпм сектпру налази у дплини Јужне Мправе. Кап и аутппут, на 
некпликп пптеза се налази у неппсреднпј близини впдптпка, ппсебнп у Грделишкпј 
клисури. У тпку детаљнпг пбиласка пве депнице нису упшена пщтећеоа трупа пруге.  
Међутим, прпрашунима у пквиру хидраулишких анализа ппказанп је да пруга нема 
дпвпљну висину у пднпсу на нивпе великих впда. Тп се мпже видети на лпкацијама 
железнишких мпстпва кпји немају пптребну висину и где мпже дпћи дп преливаоа 
кпнструкције. Пд укупнп 9 железнишких мпстпва на ппсматранпм сектпру пд Грабпвнице 
дп Бујанпвца самп један (мпст кпд Пплпјске Рпсуље, km 153+432) има висину са 
пптребним зазпрпм пд 1 m (или већи) у пднпсу на нивп 100-гпдищое велике впде. 
Кпнструкција пет железнишких мпстпва има висину изнад 100-гпдищое велике впде, али 
је зазпр маои пд 1 m (кпд Мале Кппащнице, km 143+274; кпд Грделице, km 146+011; кпд 
Предејана, km 156+188; кпд Враоскпг Прибпја, kм 193+144 и кпд Давидпвца, km 
217+396). Три мпста (на улазу у клисуру, km 148+770; кпд Манајла, пднпснп Кржинца, km 
172+732 и кпд Враоа km 204+760) немају пптребну висину и мпже дпћи дп тешеоа ппд 
притискпм и/или преливаоа кпнструкције. Ппсебнп је угрпжен мпст кпд Кржинца, щтп се 
виделп тпкпм наиласка ппплавних таласа 2014. и 2015. гпдине. Неппхпдна је 
рекпнструкција железнишке пруге на пптезима кпји су угрпжени пд великих впда Јужне 
Мправе и притпка. 
 
 Защтита угрпжених насеља пд ппплава 
Угрпженпст делпва села Рибнице и Давидпвца треба утврдити детаљнијим гепдетским 
снимаоима и дпдатним анализама, па на пснпву оих дефинисати пптребан нивп защтите 
некпликп кућа у близини впдптпка. 
 
 Защтита рущевних пбала 
Треба имати у виду да збпг стаоа рущевних пбала кпје су изразитп вертикалне и виспке, 
није мпгућа примена биптехнишких мера на свим угрпженим лпкацијама, пбзирпм на 
интензитет и динамику развпја флувијалне ерпзије. Тп ппсебнп важи за депнице где је 
траса впдптпка нестабилна и флувијална ерпзија врлп изражена. На таквим местима је 
пптребнп щтитити рущевне пбале ппмпћу пбалпутврда пд каменпг набашаја.  
На стабилним депницама мпже се размптрити мпгућнпст примене биптехнишких мера. За 
успещну примену биптехнишких мера пптребнп је ппзнаваое прпцеса у впдптпку и сливу, 
екплпщких параметара и саме технике стабилизације пбала. У нащпј земљи искуства у 
примени биптехнишких мера защтите нису брпјна, такп да пвај приступ мпже изазвати 
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неппвереое и прптивљеое надлежних. Збпг тпга се предлаже да се биптехнишке мере 
защтите пбала пд флувијалне ерпзије примене најпре на једнпј или вище пгледних 
депница.  

 Защтита ппљппривреднпг земљищта пд плављеоа 
Урадити прпцену пправданпсти защтите ппљппривреднпг земљищта у плавним зпнама, 
узимајући у пбзир велишину браоенпг ппдрушја, ушесталпст ппплава и висину 
пптенцијалних щтета. Међутим, на пвпм нивпу разматраоа мпже се пценити да защтита 
самп ппљппривреднпг земљищта нема у пвпм тренутку пправдаоа, с пбзирпм:  

- да су угрпжене ппврщине релативнп мале,  
- да је прппусна мпћ кприта ппвећана, такп да су изливаоа из решнпг кприта 
ретка и краткпг трајаоа,  
- да је защтита насеља већег припритета,  
- да су екпнпмске мпгућнпсти државе за пву врсту улагаоа скрпмне.  

 Рекпнструкција ппстпјећих насипа  
 У Генералнпм прпјекту су прихваћени критеријуми за утврђиваое припритета при 
прпјектпваоу и реализацији система за защтиту пд ппплава према преппрукама из 
Стратегије управљаоа впдама на теритприји Републике Србије из 2015. гпдине. Према 
предлпженим критеријумима незащтићене и недпвпљнп защтићене делпве прибаља 
грађевинским пбјектима треба щтитити пд 2% велике впде (велика впда 50-гпдищоег 
ппвратнпг перипда), уз дппунску защтиту дп 1% велике впде (велика впда 100-гпдищоег 
ппвратнпг перипда).Са аспекта защтите пд ппплава ппвпљна је пкплнпст тп щтп је, у 
перипду ппсле изградое насипа, дпщлп дп генералнпг прпдубљеоа минпр кприта на 
пптезу узвпднп пд Враоа. Тиме су снижени нивпи великих впда и ппвећана сигурнпст 
защтите кпју пбезбеђује ппстпјећи пдбрамбени систем, такп да се, на пснпву изврщених 
хидраулишких прпрашуна, мпже кпнстатпвати да ппстпјећи насипи на највећпј дужини 
пбезбеђују защтиту пд 100-гпдищое велике впде. Са друге стране, изражен је утицај 
мпстпвских кпнструкција кпје изазивају дпдатни усппр и угрпжавају насипе узвпднп.  
Услед утицаја мпстпвских кпнструкција, недпвпљне висине и пщтећеоа тела насипа кпд 
прелазних рампи и ппстпјећих устава, неки насипи кпд Враоа и узвпднп немају пптребну 
висину и треба изврщити оихпву рекпнструкцију, какп би се пбезбедип пптребан степен 
защтите.  
Насипи М.11.2.1 и М.11.2.4 су ппд утицајем усппра три мпста. Леппбални насип М.11.2.1 
је ппд утицајем железнишкпг мпста кпд Враоа (km 204+760) и друмскпг на лпкалнпм путу 
за Иванкпвце (km 205+160), дпк је деснппбални насип М.11.2.4 ппд утицајем мпста на 
путу за Златпкпп (km 208+677). 

Железнишки мпст нема стубпве у решнпм кприту и кпнструкција се пслаоа на пбалне 
пппрце. Снимаоем у зпни мпста је устанпвљенп да је кпритп засутп, па је прппусна мпћ 
смаоена. Регулаципним радпвима на уређеоу кприта у зпни мпста ппвећава се прппусна 
мпћ.  
Мпгућа су две варијанте рекпнструкције насипа М.11.2.1 на левпј пбали кпд железнишке 
станице Враое:  
- I - надвищеое насипа без уређеоа кприта у зпни железнишкпг мпста:  

- већи пбим земљаних радпва на надвищеоу насипа, пд km 204+760 дп km 
206+120, кпд навпзне рампе на km 206+830 и пд km 207+560 дп узвпднпг краја насипа, 
укупне дужине пкп 1450 m;  

- рекпнструкција железнишкпг мпста кпд Враоа;  
- неппхпднп уклаоаое мпста за Иванкпвце и изградоа нпвпг.  

- II - надвищеое насипа са уређеоем кприта у зпни железнишкпг мпста:  
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- маои пбим земљаних радпва на надвищеоу насипа, пд km 205+160 дп km 
205+700, кпд навпзне рампе на km 206+830 и пд km 207+560 дп узвпднпг краја насипа, 
укупне дужине пкп 740 m;  

- регулација кприта у зпни мпста на дужини пкп 100 m;  
- рекпнструкција мпста за Иванкпвце са лпкалним шищћеоем кприта. 
Радпвима на рекпнструкцији насипа М.11.2.1 немају утицај на рекпнструкцију 

левппбалнпг насипа М.11.2.2 пд Рибнице дп Павлпвца и деснппбалнпг насипа М.11.2.4 
пд Златпкппа. Пбим радпва приказан је у табели IV-3. 

 Збпг стаоа друмских мпстпва за Иванкпвце (km 205+160) и Златпкпп (km 
208+677), кпји имају стубпве у кприту реке, не преппрушују се радпви у кприту јер нису 
ппзнати ппдаци п дубини фундираоа стубпва. Мпгуће је самп лпкалнп шищћеое 
пснпвнпг кприта у зпни мпстпва и низвпднп пд мпста за Златпкпп кпд ущћа Тибущке 
реке, али ефекат шищћеоа није велики – нивп велике впде је нижи пкп 15 cm. Пптребна 
је оихпва рекпнструкција јер немају пптребну висину, а стубпви лакп заусављају 
пливајући нанпс щтп ствара дпдатни птппр тешеоу. 

Радпви на насипима М.11.4.2 и М.11.4.3  
Десни насип уз Јужну Мправу пд железнишке станице Ристпвац дп ущћа Жбевашке реке 
(M.11.4.2) има дпвпљну висину. Пптребнп је рекпнструисати уставу у телу насипа на 
низвпднпм крају кпд железнишке пруге и мпста (km 217+396 пп тпку) и санација 
пщтећеоа на браоенпј кпсини насипа неппсреднп узвпднп пд уставе.  
Леви насип уз Јужну Мправу пд Давидпвца дп ущћа Трнпвашке реке (M.11.4.3) има 
дпвпљну висину, али је приликпм изградое аутппута и мпста прекп Јужне Мправе (km 
221+792, km 2+460 пд ущћа Бујанпвашкпг канала) кпд Српске Куће насип срущен у зпни 
радпва. Неппхпднп је насип вратити у стаое пре извпђеоа радпва на изградои аутппута. 
Пвп није пбавеза впдппривреде већ извпђаша радпва на изградои аутппута. 

 
6.2.1. ВПДПВПД 
  Кпнцепција развпја 
  Бунари ппред Јужне Мправе и изградоа пснпвних елемената впдпвпднпг 
система, црпне станице, цевпвпда и резервпара кап кпнцепција система је задржана дп 
данас. Град је ппдељен у две висинске зпне, пплпжај резервпара се није меоап али се 
ппвећавала оихпва запремина. Извприщта за впдпснабдеваое, пре изградое бране, 
шинила је група бунара у алувијпну Јужне Мправе. 
 Снабдеваое впдпм станпвнищтва и привреднп радних зпна Враоа није у складу 
са пптребама пд тренутка када је град ппшеп интензивнп да се щири и тп представља 
пзбиљну сметоу даљем развпју града па и щире.  
За рещаваое прпблема впдпснабдеваоа града Враоа и ппщтина Бујанпвац, Прещевп и 
Тргпвищте, на реци Баоищтици изграђена је брана "Првпнек". Радпви на изградои 
бране заппшели су крајем 1989. гпдине. Затвараоем пптпшнпг тунела, у 2005. гпдини, 
брана је пущтена у прпбни рад. 
  Прпблем впдпснабдеваоа Града Враоа рещен је изградопм бране "Првпнек" на 
Баощтици, кпјпм је пбезбеђена исппрука шисте впде у прпсеку Q = 550 lit/sec нетп, тпкпм 
целе гпдине. Ппред впдпснабдеваоа, функција впдпакумулације је и у задржаваоу 
нанпса. Капитална прпмена у систему је настала изградопм бране Првпнек и ппстрпјеоа 
за прешищћаваое впде на Кумаревскпј шуки. Извприщта ппред Јужне Мправе су престала 
са радпм кап и главна црпна станица. 
Пплемеоиваое малих впда представља јпщ један ппзитиван ефекат акумулације. 
Испущтаоем гарантпванпг минимума  пд 75 km3, мале впде су пплемеоене щтп се 
ппзитивнп пдражава на квалитет впде. Пвај прптицај ппкрива велики деп дна решнпг 
кприта у щирини близу 2 m, прпсешне дубине 15-20 cm, шиме се ппстиже и визуелнп 
пшуваое впдптпка.  
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 Свака впдпакумулација, па и "Првпнек", рефлектује се на низвпднп ппдрушје такп 
щтп је режим тешеоа исти пп запремини али им се смaоује максимални прптицај, дпк се 
ретензипним дејствпм акумулације ппјава максималнпг прптицаја пдлаже за пдређени 
временски интервал, кпд акумулације "Првпнек" тп је 1-2 сата. Између кпта нпрмалнпг и 
максималнпг усппра, резервисан је прпстпр, кпји мпже да прими ппплавни талас 50-
гпдищое впде (уз истпвремени рад испуста). 
Иакп је акумулација димензипнисана на услпв пбезбеђеоа впде за впдпснабдеваое, 
технишкп рещеое бране, пднпснп впдпзахватнпг пбјекта пмпгућава да се вищак из 
акумулације мпже кпристити и у друге сврхе (енергетске или за навпдоаваое). 
 
 Снабдеваое впдпм 

  Тренутнп се у граду Враоу и пкплним насељима прикљушеним на впдпвпдни 
систем впдпм снабдева 70.000 станпвника, щтп је 82% пд укупнпг брпја станпвнищтва 
Града Враоа. Ппстпје и развијени индустријски капацитети кпји су у перипду максималне 
искприщћенпсти трпщили пкп 100 л/сек впде. индустријски капацитети тренутнп раде у 
смаоенпм пбиму али су и даље врлп утицајан фактпр на впдпснабдеваое. 
  Гпдищоа пптрпщоа впде је пкп 6-7 милипна м3 впде. Пва кплишина није 
равнпмернп расппређена тпкпм гпдине. Специфишна пптрпщоа варира пд 150 l/s у 
перипдима најмаое пптрпщое, дп 500 l/s у перипду највеће пптрпщое (летои месеци). 
Велики прпблем у впдпснабдеваоу града представља некпнтрплисана пптрпщоа впде. У 
летоем перипду пптрпщоа превазилази прпизвпдоу впде. Тп се пдражава прекидима у 
снабдеваоу впдпм вищих делпва града. 
  Пд ппшетка изградое впдпвпда у Враоу изграђенп је и уведенп у систем пкп 60 
бунара груписаних у 6 група расппређених дуж алувипна реке Јужне Мправе. Бунари су 
углавнпм плитки, дубине 8,00 - 15,00 m. Свака група бунара је дппремала впду дп главне 
пумпне станице пдакле је, накпн дезинфекције, дистрибуирана дп пптрпщаша. Пумпе су 
трпщиле велике кплишине електришне енергије и зависиле су пд стаоа 
електрпенергетскпг система. 
  У систем впдпснабдеваоа уведена је фабрика за прешищћаваое впде (1988. 
гпдине) кпја је кпристила впду из впдптпка реке Баощтице. Кплишина впде на 
впдпзахвату је зависила пд прптпка у реци такп да је у летоем перипду и даље билп 
великих прпблема у снабдеваоу впдпм.  
Заврщеткпм бране Првпнек и оегпвим пущтаоем у рад, квалитет впде је  ппбпљщан. 
  
 БРАНА "ПРВПНЕК" 
Прпстпрни пбухват, намена и значај 
  Брана "Првпнек" се налази на Баощтици, деснпј притпци Јужне Мправе, кпја 
дренира впде западних падина Бесне Кпбиле. Преграднп местп се налази пкп 9 km пд 
ущћа у Јужну Мправу, на лпкалитету села Првпнек.  
Брана „Првпнек“ је регипнални вищенаменски впдппривредни пбјекат. Инвеститпр 
бране „Првпнек“ је ЈП „Впдпвпд“ Враое. Финансираое је врщенп пд стране Републике 
Србије, Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, Републишке дирекција 
за впде, кап и пд стране лпкалне сампуправе, пднпснп града Враоа. 
Радпви на изградои бране Првпнек птппшели су крајем 1989. гпдине, изградопм 
пбјеката на деснпј пбали. Изградоа пбјеката на левпј пбали заппшета је 1990. гпдине. 
Ппшеткпм септембра 2003. гпдине заврщена је изградоа преградне кпнструкције (шија је 
изградоа заппшета 1994. гпдине). Гпдине 2005. затвпрен је пптпшни тунел, шиме је ппшелп 
пуоеое акумулације. 
 Оснпвнa наменa бране и акумулације "Првпнек" je снабдеваое впдпм 
станпвнищтва и индустрије града Враое, ппщтине Бујанпвац и евентуалнп ппщтине 
Прещевп, защтита пд ппплава, пплемеоаваое малих впда у перипдима неппвпљних 
хидрплпщких услпва у сливу, кап и прпизвпдоа електришне енергије. 
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Максимални капацитет впдпснабдеваоа треба да буде дп 550 l/s, а садащоа прпсешна 
гпдищоа исппрука изнпси 220 l/s. Између кпта нпрмалнпг и максималнпг усппра, 
резервисан је прпстпр за пријем ппплавних таласа (уз истпвремени рад испуста). 
Прпстпр бране „Првпнек“ шине три целине: 

o Акумулација и сливнп ппдрушје 
o Ппдрушје преградне кпснтрукције са пбјектима за захватаое и евакуацију впде 
o Ппдбранскп ппдрушје 

 
Акумулација и сливнп ппдручје 
 Акумулацију бране Првпнек прихраоују впде Баоске реке и Градащнице. Баоска 
река је типишан планински впдптпк кпји дренира впде са западних падина Бесне Кпбиле. 
Акумулација Првпнек фпрмира се на приближнп средини решнпг тпка. Сама акумулација 
је дуга пкп 3,5 килпметара и захвата ппврщину пд 80-90 ha. Запремина акумулације 
бране Првпнек је приближнп 20 милипна m3. 
Укупна ппврщина слива је 115,3 km2, а ппврщина сливнпг ппдрушја дп прпфила бране је 
пкп 87 km2. Слив Првпнека има елипсасту ппврщину прјентисану у правцу север-југпистпк 
и лежи на надмпрскпј висини између 540 и 1806 m н.в. Пснпвни тпк реке је кратак (пкп 12 
km), а слив је ппд знашајним нагибпм (34%) такп да се сппљни утицаји вепма брзп 
пренпсе у решни тпк. 
 Терени у сливу акумулације су углавнпм изграђени пд хплпценских алувијпна, 
квацалита непгена, гранпдиприта и кристаластих щкриљаца камбрија. Најзаступљенији су 
кристаласти щкриљци. У петрпфрафскпм ппгледу терен је изграђен пд: лискунских 
гнајсева, микащиста, амфибплита и амфибплијских щкриљаца, гранпдиприта, 
кварцалатита и алувипјпна реке. У гпроем делу слива јављају се прудоеоа кпја пбзирпм 
на пбим и распрпстраоенпст немају утицај на квалитет впда Баоске реке. 
 Слив акумулације је делимишнп ппщумљен листппаднпм и шетинарскпм щумпм. 
Слив карактеристище и релативнп мала насељенпст. 
У циљу защтите акумулације и извприщта пд загађеоа, дефинисане су зпне защтите 
акумуалције „Првпнек“ и тп: зпна неппсредне защтите и щира зпна защтите акумулације.  
Зпна неппсредне защтите намеоена је физишкпј защтити хидрптехнишких пбјеката и 
дефинисана је важећим закпнским правилницима и нпрмама. Неппсреднпм защтитпм 
бране и акумулације пбухваћена је и ужа зпна санитарне защтите пд 500 m изнад кпте 
максималнпг усппра, у слушају бране и акумулације Првпнек, пбзирпм на изразитп 
неппвпљан (стрм) нагиб слива. Из тпг разлпга, ппжељнп је кпд акумулације Првпнек 
фпрмирати и нещтп щиру зпну неппсредне защтите. Пвакп пдређена зпна неппсредне 
защтите пбухвата ппврщину пд 8 km2 са дубинпм у ппјединим ташкама и дп 1 km. 
 Ппјас санитарне защтите акумулације налази се у склппу уже зпне санитарне 
защтите и у пвпм ппјасу пд кпте 614 дп кпте 625 m н.в. забраоује се ппјеое стпке и праое 
впзила кап и изградоа билп каквих пбјеката.  
У ужпј зпни защтите забраоена је градоа свих врста инвестиципних пбјеката кап и 
пбјеката грађана без дпбијаоа ппсебних пдпбреоа ппщтинских, санитарних и 
впдппривредних пргана, псим впдппривредних пбјеката и пбјеката за впдпснабдеваое. 
Ппсебнп је у пвпм ппјасу забраоенп птвараое рудника и рударских радпва, 
складищтеое щтетних шврстих птпада, јалпвине и сирпвина, трансппртпваое  већих 
кплишина птрпва и других щтетних материја, ппвећаое ратарскп-пбрадивих ппврщина и 
упптребу агрпхемијских средстава. У сампј акумулацији забраоенп је впжеое мптпрних 
шамаца, ппјеое стпке и праое впзила. 
Щира зпна санитарне защтите пбухвата целп сливнп ппдрушје акумулације „Првпнек“. У 
пвпј зпни нема билп каквих индустријских пбјеката. Пва зпна је већ раније била ппд 
защтитпм Ппщтине Враое у склппу санитарне защтите впдпзахвата из решнпг тпка. 
У щирпј зпни защтите забраоена је изградоа инвестиципних пбјеката у гранама 
индустријске прпизвпдое шије птпадне впде садрже ппасне и ппсебнп щтетне материје. 
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Друге врсте инвестиципних пбјеката из пбласти привреде и непривреде мпгу се градити у 
щирпј зпни защтите самп акп је у оихпвпм прпјектпваоу и извпђеоу, пбезбеђенп 
каналисаое и прпшищћаваое птпадних впда према ппсебним технишким прпписима и уз 
задпвпљеое впдппривредних услпва прпписаних пд пдгпварајућих пргана. Земљищте у 
щирпј зпни мпже се кпристити за ппљппривредну прпизвпдоу и щумарствп, самп акп је 
пбезбеђена защтита извприщта пд загађиваоа и других щтетних дејстава кпја у већпј 
мери или трајније мпгу угрпзити прирпдна свпјства ппдземних и ппврщинских впда. 
У пвпј зпни защтите забраоује се трансппртпваое, складищтеое и неадекватна упптреба 
птрпвних и щтетних материја и оихпве амбалаже, на нашин кпјим се мпгу у знатнијпј 
мери или трајније загадити впде извприщта. 
Пбјекти се у пвпј зпни защтите мпгу градити самп на пснпву пдпбреоа за градоу, уз 
претхпднп прибављаое пптребних мищљеоа релевантних пргана. Пплитика развпја 
ппдрушја треба да буде "паметнп" прпјектпвана уз ппдрщку активнпсти кпје са аспекта 
квалитета впда мпгу егзистирати на сливу акумулације. 
 Извпд из Елабпрата п зпнама санитарне заштите акумулације "Првпнек", 
(Институт за впдппривреду "Јарпслав Черни" Бепград, септембар 2015. гпдине): 
 
... 9.3. Одржаваое и пбележаваое зпна санитарне заштите и мере за смаоеое ризика угрпжаваоа 
 извпришта 
Правилникпм п нашину пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа 
(сл.глас. 92/2008) дефинисани су нашини на кпје се зпне защтите пбележавају и пдржавају. Шланпви кпјима се 
пдређују нашини пдржаваоа и пбележаваоа су: 

 "зпна I" или зпна неппсредне защтите - шлан 29, 30, 31, 32 и 33 

 "зпна II " или ужа зпна защтите - шлан 28, 31, 32 и 33 

 "зпна III " или щира зпна защтите - шлан 27 и 31 
 

Одржаваое и пбележаваое зпна санитарне заштите 
 

Пдржаваое зпне I (шлан 29 и 30) 
У "зпни I" не мпгу се градити или упптребљавати пбјекти и ппстрпјеоа, кпристити земљищте или врщити 
друге делатнпсти, акп тп угрпжава здравствену исправнпст впде на извприщту, и тп: 

- изградоа или упптреба пбјеката и ппстрпјеоа, кприщћеое земљищта или врщеое друге 
делатнпсти из шлана 28. правилника; 

- ппстављаое уређаја, складищтеое ппреме и пбављаое делатнпсти кпји нису у функцији 
впдпснабдеваоа; 

- кретаое впзила кпја су у функцији впдпснабдеваоа ван за тп припремљених сапбраћајница, прилаз 
впзилима на мптпрни ппгпн кпја нису у функцији впдпснабдеваоа, кприщћеое плпвила на мптпрни 
ппгпн, пдржаваое сппртпва на впди и купаое људи и живптиоа; 

-  
-  

Приступ "зпни I" дпзвпљен је лицу заппсленпм у впдпвпднпм предузећу. Правнп лице или предузетник кпји 
управља впдпвпдним системпм, приступ "зпни I" мпже изузетнп, у пправданим слушајевима дпзвплити и 
другим лицима. П ппсетипцу "зпни I" из става шлана 30, впди се евиденција кпја садржи лишне ппдатке, 
перипд и разлпг ппсете. 
 

Пдржаваое зпне II (шлан 28) 
У "зпни II" не мпгу се градити или упптребљавати пбјекти и ппстрпјеоа, кпристити земљищте или врщити 
друге делатнпсти, акп тп угрпжава здравствену исправнпст впде на извприщту, и тп: 

  земљищта или врщеое друге 
делатнпсти из шлана 27. правилника; 

 стамбена изградоа 

  

 упптреба пестицида, хербицида и инсектицида 

  

 пбјеката 

  

 прпдубљиваое кприта и вађеое щљунка и песка 

 фпрмираое нпвих грпбаља и прпщиреое капацитета ппстпјећих 
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Пдржаваое зпне III (шлан 27) 
У "зпни III" не мпгу се градити или упптребљавати пбјекти и ппстрпјеоа, кпристити земљищте или врщити 
друге делатнпсти, акп тп угрпжава здравствену исправнпст впде на извприщту, и тп: 

 трајнп ппдземнп и надземнп складищтеое ппасних материја и материја кпје се не смеју директнп 
или индиректнп унпсити у впде 

 прпизвпдоа, превпз и манипулисаое ппасним материјама и материјама кпје се не смеју директнп 
или индиректнп унпсити у впде 

 кпмерцијалнп складищтеое нафте и нафтних деривата 

 испущтаое птпадне впде и впде кпја је служила за расхлађиваое индустријских ппстрпјеоа 

 изградоа сапбраћајница без канала за пдвпд атмпсферских впда 

 експлпатација нафте, гаса, радипактивних материја, угља и минералних сирпвина 

 некпнтрплисанп деппнпваое кпмуналнпг птпада, хаварисаних впзила, старих гума и других 
материјала из кпјих се мпгу пслпбпдити загађујуће материје испираоем или цуреоем 

 некпнтрплисанп кршеое щума 

 изградоа и кприщћеое ваздущне луке 

 ппврщински и ппдппврщински радпви, минираое тла, прпдпр у слпј кпји застире ппдземну впду и 
пдстраоиваое слпја кпји застире впдпнпсни слпј, псим акп ти радпви нису у функцији 
впдпснабдеваоа 

 пдржаваое аутп и мптп трка 
 

Пбележаваое защтитне зпне (шлан 31, 32 и 33) 
Пплпжај впдпзахватне грађевине у прпстпру дефинище се гепграфским кппрдинатним ташкама. Граница зпне 
защтите у Елабпрату п зпнама санитарне защтите извприщта приказује се ппдаткпм п велишини зпне и тп: 

 за „зпну I“ дефинище се навпђеоем брпја катастарске парцеле и катастарске ппщтине на кпјпј се 
фпрмира или пплпжајем прелпмних ташака пплигпна изражених прекп гепдетских кппрдината; 

 за „зпну II“ и „зпну III“ дефинище се пплпжајем прелпмних ташака пплигпна изражених прекп 
гепдетских кппрдината; 

Прирпдна граница зпне санитарне защтите пдређена на пснпву критеријума из пвпг правилника, налази се 
унутар затвпрене излпмљене линије кпја се пдређује гепдетским кппрдинатама. 
Граница „зпне I“ на терену пбележава се видљивим пзнакама (у даљем тексту пзнака). Пзнака се прави пд 
ппстпјанпг материјала и ппставља се на месту улаза сапбраћајнице и пещашке стазе у зпну санитарне защтите 
кап и на ппгпднп пдабранпј лпкацији на граници зпне санитарне защтите ван кпридпра сапбраћајнице и 
пещашке стазе, на нашин да пмпгућава пбавещтенпст прплазника п приступаоу зпни санитарне защтите. 
Пзнака има пблик правпугапника димензија 1000х800 mm и ппставља се на два метална стуба минималне 
висине 1600 mm, прилпг 8. На пзнаци се исписује хпризпнталнп и вертикалнп центриран текст шији садржај и 
велишина зависи пд врсте зпне санитарне защтите кпја се пбпележава и тп: 

 реш „зпна“ слпвима велишине 75 mm, исппд кпје са размакпм пд 50 mm стпје реши „неппсредне защтите“ 
слпвима велишине 75 mm, исппд кпје са размакпм између редпва пд 50 mm стпји реш „забраоен“ 
слпвима велишине 75 mm , исппд кпје са размакпм између редпва пд 50 mm стпје реши „приступ 
незаппсленим“ слпвима велишине 75 mm, исппд кпји са размакпм између редпва пд 50 mm стпји реш 
„извприщте“ слпвима велишине 75 mm исппд кпјих са са размакпм између редпва пд 50 mm слпвима 
велишине 75 mm стпји назив извприщта; 

 реш „ппрез“ слпвима велишине 75 mm, исппд кпје са размакпм између редпва пд 50 mm стпји реш „зпна“ 
слпвима велишине 75 mm, исппд кпје са размакпм између редпва пд 50 mm стпје реши „уже защтите“ 
слпвима велишине 75 mm, исппд кпјих са размакпм између редпва пд 50 mm стпји реш „извприщте“ слпвима 
велишине 75 mm, исппд кпје са размакпм између редпва пд 50 mm слпвима велишине 75 mm стпји назив 
извприщта. 
Тумачеое закпнских мера за смаоеое ризика угрпжаваоа извпришта 
Да би се прпблем системски рещип и смаоип ризик угрпжаваоа извприщта пд стране разлишитих кприсника 
прпстпра са кпга впда гравитира извприщту, неппхпднп је да се првенственп исппщтују све закпнпм 
прпписане прпцедуре за дпбијаое дпзвпле за изградоу и кприщћеое пбјеката (упптребна дпзвпла). Тп 
ппдразумева низ активнпсти кпје треба да се спрпведу за ппстпјеће пбјекте и пбјекте кпји су у плану за 
изградоу: 

 израда планске и урбанистишке дпкументације, 

 израда технишке дпкументације у складу са важећим закпнима, правилницима инпрмативима, 

 технишка кпнтрпла дпкументације, 

 кпнтрпла усклађенпсти рещеоа са прпписаним услпвима пд стрне надлежних Министарстава 
(Министарствп здравља, Министарствп ппљппривреде и защтите живптнре средине) и даваое 
сагласнпсти на технишку дпкументацију, 

 израда Студије прпцене утицаја на живптну средину за све ппстпјеће и планиране 
пбјекте, 

 израда дпкументације за дпбијаое интегрисане дпзвпле, 

 стална кпнтрпла надлежних инспекција (на нивпу републике и лпкалне сампуправе). 
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Услпве за израду технишке дпкументације пбјекта кприсник прпстпра мпра тражити пд лпкалне сампуправе и 
надлежних министарстава. У тпм ппступку неппхпднп је дефинисати све мере защтите кпје пбјекат треба да 
испуни и кпје технишки мпрају бити разрађене у пквиру прпјектне дпкументације. Тиме се превентивнп 
кприсник прпстпра усмерава ка примени рещеоа кпја пбезбеђују защтиту живптне средине, а тиме и 
ппврщинских и ппдземних впда извприщта. Кпнтрплу усклађенпсти рещеоа са прпписаним услпвима 
спрпвпде надлежна министарства и лпкална сампуправа. 
Шиоеница да је велики брпј извприщта већ изграђен и да се налазе у пкружеоу пбјеката кпји пп свпјпј 
намени углавнпм нису кпмпатибилни са егзистенцијпм извприщта, упућује на знашај анализе утицаја пвих 
пбјеката на извприщте и важнпст рестриктивних мера кпје је неппхпднп прпписати и примеоивати. У пвпм 
сегменту је битна кпмпатибилнпст Правилника кпји се бави зпнама санитарне защтите и сета закпна и 
ппдзакпнских аката из пбласти защтите живптне средине. Та кпмпатибилнпст се у најкраћем пгледа у 
пбавези да се за пдређене „пбјекте“: 

 ради Студија прпцене утицаја на живптну средину (кприсник извприщта мпже у ппступку дефинисаоа 
садржаја захтевати да студија пбухвати и утицај „пбјекта“ на извприщте, акп се налази у оегпвпј 
близини или унутар зпне защтите извприщта), 

 дпбије Интегрисана дпзвпла кпја дефинище мере за спрешаваое и кпнтрплу загађиваоа живптне 
средине (у складу са Закпнпм п интегрисанпм спречаваоу и кпнтрпли загађеоа живптене средине, 
Сл.гласник РС. 135/2004). 

За сваки „пбјекат“ кпји је пбухваћен Листпм из Уредбе п утврђиваоу листе прпјеката за кпје је пбавезна 
прпцена утицаја и листе прпјаката за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину (Сл. 
Гласник РС бр. 114/2008), мпра се урадити у закпнскпм рпку Студија прпцене утицаја на живптну средину. 
Прпцена утицаја јесте превентивна мера защтите живптна средине. Студија п прпцени утицаја је саставни деп 
дпкументације за прибављаое дпзвпле или пдпбреоа за изградоу (ппшетак радпва). Студија мпра да 
сагледа и утицај „пбјекта“ на извприщте. 
У складу са резултатима Студије п прпцени утицаја и Уредбпм п врстама активнпсти и ппстрпјеоа за кпје се 
издаје интегрисана дпзвпла, пбавеза пптенцијалних загађиваша је да дпбију интегрисану дпзвплу. Дпзвплпм 
се утврђују услпви за рад и пбављаое активнпсти и пдпбрава рад ппстрпјеоа кпја мпгу имати негативне 
утицаје на здравље људи и живптну средину, врсте активнпсти и ппстрпјеоа, надзпр и друга питаоа пд 
знашаја за спрешаваое и кпнтрплу загађиваоа живптне средине, па самим тим и ппврщинских и ппдземних 
впда. 
Интегрисана дпзвпла садржи ппдатке п гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја утврђених за 
тп ппстрпјеое, мере защтите ваздуха, впде и земљищта, мпнитпринг прпграм и утврђену пбавезу 
дпстављаоа ппдатака надлежнпм пргану и друге мере. 
Дпзвпла садржи мере и рпкпве за примену стандарда квалитета живптне средине на некп ппдрушје за кпје се 
захтевају стрпжији услпви (нпр. Зпна защтите извприщта), највищи и најнижи прихватљив нивп загађујућих 
материја у живптнпј средини, параметре и прпцедуре мпнитпринга и метпде, кап и мере кпје се 
предузимају. У ппступку прпцене утицаја пбјекта на живптну средину и прибављаоа интегрисане дпзвпле 
правнп лице ради и прпцену ппаснпсти пд удеса и план ппступаоа у слушају акцидента. Дужнпст власника 
пднпснп кприсника ппстрпјеоа кпје представља извпр емисија је да ради стални мпнитпринг загађиваша и 
резултате мпнитпринга дпставља надлежним прганима кпји пбезбеђују увид јавнпсти. 
Дакле, прпграм защтите живптне средине самим тим и ппврщинских и ппдземних впда, пд стране ппјединих 
кприсника прпстпра спрпвпдиће се кпнтинуалнп на пснпву преппрука дефинисаних у анализи утицаја на 
живптну средину, пднпснп мера прпјектпванпм дпкументацијпм на пснпву кпје се дпбија интегрисана 
дпзвпла. 
 У пднпсу на наведенп, у циљу смаоеоа ризика угрпжаваоа пбјеката извприщта, дппунску кпнтрплу 
квалитета впде на мпнитпринг пунктпвима, спрпвпдиће кприсник извприщта. 
 Закпнпм п впдама из 2010.гпд. (Сл.гласник Р.С. бр. 30/10) увпди се ппјам „защтићених ппдрушја“ 
кпјима су пбухваћене три зпне защтите – неппсредна, ужа и щира (шлан 77). Правилникпм п нашину 
пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа (Сл.гласник РС. 92/2008.) 
детаљније је пбразлпженп усппстављаое зпна санитарне защтите за разлишите типпве извприщта (ппдземне 
впде, акумулације ппврщинске впде, птвпрених впдптпка), кап и пдредбе оихпвпг пдржаваоа. Истп такп, 
закпнпм п защтити живптне средине, захтева се прпцена утицаја на живптну средину за све прпјекте са листе 
1 и 2, щтп знаши да ће сви нпви пбјекти кпји се граде на прпстпру дефинисаним зпнама защтите, захтевати 
израда Студије утицаја на земљищте, впду и ваздух. 
Акп је нека пд планираних активнпсти унутар зпна защтита извприщта, а при тпм припада списку активнпсти 
из шланпва 27 и 28 Правилника п зпнама защтите извприщта, ЈКП кап кприсник мпра да инсистира кпд 
надлежних пргана да се изради прпцена утицаја на извприщте и живптну средину пд стране нпсипца градое. 
Крпз прпцену утицаја нпсипц градое треба да ппкаже и дпкаже да свпјим активнпстима не угрпжава 
акумулацију.  
Дужнпст нпсипца градое је да спрпвпди стални мпнитпринг живптне средине и да резултате мпнитпринга 
редпвнп дпставља надлежним прганима. 
Ефикаснпст имплементације и примене предлпжених мера защтите зависи пд кппрдинације предвиђених 
активнпсти и ушесника оихпвпг спрпвпђеоа. Мере и инструменте треба да утврде и прате оихпву примену 
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министарства надлежна за впдппривреду (Дирекција за впде) и защтиту живптне средине. Оихпва примена 
је у надлежнпсти ппщтинских јавних кпмуналних предузећа за впдпвпд и канализацију. 
У складу са закпнпм п впдама (Сгл.гласник РС. 30/10), Елабпратпм предлпжене зпне защтите, треба усвпјити 
пд стране свих пргана јединица лпкалних сампуправа на кпјима се прпстиру зпне защтите а затим унети у 
урбанистишке (прпстпрне) планпве скупщтина ппщтина. 
ЈП "Впдпвпд" Враое усппставља прпграм изградое, рекпнструкције и пдржаваое впдппривредних пбјеката, 
систем мпнитпринга квалитета впда, спрпвпђеоа мера ппнащаоа на издвпјеним зпнама защтите извприщта 
и дефинище катастар загађиваша впда за слив Баоске реке. 
Министарствп здравља пбавља надзпр над спрпвпђеоем мера санитарне защтите извприщта. 
Министарствп надлежнп за защтиту живптне средине и ппщтинска управа Враоа прекп свпјих представника 
спрпвпде надзпр над пбављаоем и кпнтрплпм утицаја активнпсти на прпстпру издвпјених защтићених зпна 
(сппртски рибплпв, сапбраћај, ппљппривреда, туризам) на квалитет живптне средине. 
Защтита и уређеое прпстпра дефинисанпг зпнама треба да се финансира из јавних прихпда ппщтине и/или 
из цене впдппривредних услуга. 
Кљушни ушесници у пшуваоу впда Баоске реке а самим тим и акумулалације "Првпнек", крпз мере защтите и 
пшуваоа прпстпра неппсредне, уже и щире зпне защтите, су у складу са свпјим надлежнпстима: републишки 
респрни пргани (Министарства са пдгпварајућим Дирекцијама), јавна предузећа (впдппривреде), ппщтинска 
управа сливнпг ппдрушја Баоске  реке. Пдгпварајуће ушещће узеће и месне заједнице, ппщтинска јавна 
кпмунална предузећа, 
дирекције и устанпве са ппдрушја ппщтине. 

Предлпг превентивних активнпсти за смаоеое ризика угрпженпсти извпришта 
Важећи Правилник п нашину пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа, 
садржи ппщте преппруке и услпвне забране (акп тп угрпжава здраствену исправнпст впде на извприщту ), за 
ппједине делатнпсти у издвпјеним зпнама санитарне защтите извприщта (шланпви Правилника 27, 28 и 29). 
Пвај принцип је исппщтпван тпкпм израде пвпг Елабпрата. 
У пквиру пвпг ппглавља дате су дпдатне преппруке за смаоеое угрпженпсти извприщта пд загађеоа и за 
активнпсти у предлпженим зпнама санитарне защтите, схпднп затешенпм стаоу, кап и прирпдним и 
антрпппгеним притисцима. Наведене преппруке пд стране аутпра предметнпг Елабпрата, имају за циљ 
смаоеое утицаја пптенцијалних загађиваша и спрешаваое раоивпсти акумулације "Првпнек". 
У зпни неппсредне защтите ("зпна I") предлаже се: 

 забрана изградое пбјеката кпји нису у функцији впдпснабдеваоа, стамбених пбјеката и пбјеката за 
привремени бправак (викендица), 

 забрана примене свих хемијских средстава за пптребе ппљппривредне делатнпсти, 

 забрана стпшарства у билп кпм виду и пбиму. Пп пвпм питаоу пбезбедити ппјила за стпку кпја ће 
пдгпварати намени и бити ппд кпнтрплпм надлежних служби. 

 забрана изградое пбјеката за сппрт, рекреацију и туризам, 

 забрана кретаоа свих плпвила на весла, мптпрни и електришни ппгпн кпја нису у функцији ЈКП 
"Впдпвпд" Враое, 

 забрана рибплпва, укпликп за тп не ппстпји адекватна дпзвпла дпбијена пд надлежних пргана. 
Такпђе забраоује се прихраоиваое рибе и некпнтрплисанп излпвљаваое, 

 забрана изградое рибоака на Баоскпј реци и притпкама, 

 забрана искппа прирпднпг материјала са пбале, из ерпзиних преграда и дна акумулације, кпји није 
у функцији пдржаваоа пбјеката впдпвпда, 

 изградоа защтитне пграде у дужини пд 500 m на деснпј пбали Баоске реке (акумулације). Защтитну 
пграду ппставити пд круне уз пбалу акумулације такп да прати кппрдинате пплигпна кпји дефинище 
неппсредну зпну санитарне защтите, 

 изградоа защтитне пграде на левпј пбали Баоске реке у дужини пд 200 m узвпднп пд впдпзахватне 
куле, 

 ангажпваое кпје има за циљ смаоеое негативнпг утицаја деппнпванпг материјала у 
антиерпзипним преградама. Будући да су антиерпзипне преграде (две на Баоскпј реци, једна на 
Градащници и једна на Црнпј реци) у великпј мери запуоене прганским и непрганским 
материјалпм, предлаже се оихпвп шищћеое једнпм у 3 гпдине. На тај нашин се спрешава унпс 
загађујућих материја у акумулацију, кпје се јављају кап прпдукт труљеоа нанпса прганскпг ппрекла, 
кап и оенпг механишкпг засипаоа. Пвај предлпг треба схватити кап пбавезујући пбзирпм да је у 
Закпну п впдама (Сл.гл. РС, брпј 30/10),  
шлан 23. наглащенп да : "Впдним пбјектима зауређеое впдптпка и заштиту пд ппплава на 
впдама II реда, пбјектима зазаштиту пд ерпзије и бујица, кпји су у јавнпј свпјини, управља, брине 
се п оихпвпм наменскпм кпришћеоу, пдржаваоу и чуваоу јединица лпкалне сампуправе на чијпј 
се теритприји пбјекат налази", 

 уређеое прпстпра пкп плаже кпд старе щкпле и приступнпг пута сампј плажи. 
Пбзирпм да је акумулација пбјекат кпји ппред пснпвне намене има и други пптенцијал (рекреација, сппрт...), 
ппстпјећу плажи треба прилагпдити намени. У дпмену спрешаваоа дирекнпг унпса загађеоа са пве лпкације, 
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уређенпст прпстпра треба ппдићи на вищи нивп а ту се пре свега мисли на ппстављаое непрппусних 
кпнтејнера за пдлагаое смећа гпстију и ппстављаое ппкретних тпалета, кап и оихпвп редпвнп пражоеое и 
шищћеое. Прпстпр пкп плаже дпдатнп уредити ради безбеданпг и функципналанг кприщћеоа. Стару щкплу 
пбезбедити и спрешити пдлагаое смећа унутар ое, кап и оенп даље унищтаваое. Пстаје забрана изградое 
пбјеката (рестпрана ...), 

 ппстављаое табле на делу пута изнад щахтнпг прелива, димензија 1.5 X 2 m, беле бпје, у 
висини 2.8 m, прилпг 9, на кпјпј ће црвеним слпвима бити таксативнп наведене све активнпсти кпје 
су забраоене у пквиру неппсредне зпне санитарне защтите а дефинисане су Правилникпм п нашину 
пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа и ппјединим напред 
наведеним преппрукама. 

У ужпј зпни защтите ("зпна II") ппред недпзвпљених активнпсти датих Правилникпм, у ппглављу III, шлан 28: 

 не дпзвпљава се изградоа индивидуалних стамбених јединица и пбјеката за привремени 
бправак (викендице) укпликп нису примеоене све мере кпје негативнп утишу на квалитет впде у 
акумулацији. Ту се пре свега мисли на изградоу система за прикупљаое фекалних (птпадних) впда 
и оихпвп благпвременп елиминисаое са сливнпг ппдрушја пд стране пвлащћене лпкале кпмуналне 
службе или регистрпванпг предузећа за пву врсту делатнпсти. Септике изградити у складу са 
пдгпварајућим стандардима прпписаних закпнскпм регулативпм (впдпнепрппуснпсти). Кпнтрплу 
пбављају надлежне (инспекциске) службе пп питаоу градое (дпбијаоа дпзвпле за градоу, 
упптребне дпзвпле ..), и утицаја на живптну средину. 

 не дпзвпљава се ппљппривредна прпизвпдоа без претхпдне кпнтрпле (пгранишеоа) 
степена кприщћеоа хемијских препарата пд стране надлежних служби: инсектицида, хербицида, 
вещташкпг и прирпднпг ђубрива. Кпд кприщћеоа пестицида (пре свега хербицида) у зпнама 
санитарне защтите извприщта треба пбезбедити да се не кпристе материје кпје су пптенцијалнп 
ппасне за впде, а щтп је прелиминарнп пписанп следећим пспбинама: 

o Раствпрљивпст у впди > 3 mg/l или 
o Koc<1900 cm

3
/g (Нашин прерасппделе садржаја пестицида на впдену и суву фазу пписује Koc 

(кпефициент расппделе супстанце између земље, пргански угљеник, и впде) 
o кап и једну пд следећих пспбина : 

- Време пплу распада услед хидрплизе, t1/2 > 14 дана, или 
- Време пплу распада у аерпбним срединама, t1/2 > 610 дана, или 
- Време пплу распада у анаерпбним срединама, t1/2 > 9 дана. 

Не дпзвпљава се складищтеое агрптехнишких средстава на птвпренпм прпстпру, нити манипулација кпја би 
дпвела дп оихпвпг некпнтрплисанпг дпспеваоа у сталне или ппвремене впдптпке и ппдземне впде. У тпм 
ппгледу, тпкпм перипда ппљппривредних радпва пбавити кпнтрплу садржаја пвих супстанци у впди. 
Забраоује се навпдоаваое ппљппривредних култура птпадним впдама. Кпмплетну кпнтрплу квалитативне и 
квантитативне примене, кап и складищтеоа агрптехнишких средстава пбавиће инспекциске службе надлежне 
за пву делатнпст.  

 не дпзвпљава се сеша щуме већих размера (вище пд кплишине за сппствене пптребе кпја изнпси дп 
20 m

3
 тпкпм гпдине). Преппрушује се ппщумљаваое гплети какп би се спрешип негативан утицај 

ерпзије и сприраое тла, 

 не дпзвпљава се фпрмираое лпкалних деппнија кпмуналнпг птпада, не преппрушује се фпрмираое 
нпвих сепских грпбаља, будићи да се лпкална сапбраћајница дуж десне пбале акумулације делпм 
налази у пквиру "уже" зпне санитарне защтите извприщта, пптребнп је усппставити дпдатне услпве 
трансппрта впзила кпјим се превпзе ппасне материје, нафтни деривати или друге супстанце шије 
изливаое би угрпзилп квалитет впде у акумулацији. У тпм ппгледу се предлаже: 

o на делу сапбраћајнице кпја прплази ужпм зпнпм защтите пгранишити максималну брзину, 
o трансппрт ппасних материја треба избећи, а у кпликп тп није мпгуће дпзвплити самп уз примену 

дппунских мера защтите (најаву ЈКП."Впдпвпд" Враое, пратоу специјализпваних впзила за ппмпћ у 
слушају ексцидента). Ппасне материје и материје кпје се не смеју директнп или индиректнп унпсити 
у впде дефинисане су Уредбпм п гранишним вреднпстима припритетних и припритетнп хазардних 
супстанци (Сл. Гласник РС бр. 35/2011) и др., 

o забрана фпрмираоа пдмаралищта, паркинга, и других садржаја дуж сапбраћајнице на пптезу крпз 
"ужу" зпну защтите, 

o спрпвпђеое активне защтите, пднпснп пбилазак лица службе пдржаваоа (пбезбеђеоа), ради 
спрешаваоа паркираоа и дужег задржаваоа впзила дуж пута, 

o уређеое лпкалнпг пута уз ппстављаое банкине на депници пд бране дп старе щкпле. 

У щирпј зпни защтите ("зпна III ") ппред недпзвпљених активнпсти датих Правилникпм, у ппглављу III, шлан 
27: 

 не дпзвпљава се изградоа меоих и већих туристишких центара укпликп не ппседују сву неппхпдну 
дпкументацију пптребну за изградоу и укпликп је прпјектнпм дпкументацијпм није рещенп 
прикупљаое и прешищћаваое свих кпмулалних, фекалних и атмпсферских впда пре оихпвпг 
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упущтаоа у реципијент, какп би се спрешип негативан утицај на акумулацију, оене притпке и 
живптну средину. 

 не дпзвпљава се изградоа фарми за узгпј стпке укпликп пбјекат није урађен у складу са закпнскпм 
регулативпм, затим акп прпјектпм није предвиђена изградоа впдпнепрппусних базена (лагуна) за 
прикупљаое и пдлагаое птпадних впда, пднпснп акп нису примеоене мере защтите. Такпђе за 
складищтеое стајскпг ђубрива треба предвидети впдпнепрппусне баријере (базене) такп да пне 
спреше прпдпр и спираое загађујућих материја (пспке) у земљу и впдптпке. Птпадне впде из фарми 
се мпгу кпристит самп кап преврелп прганскп ђубривп. Стпшарствп и живптиоска прпизвпдоа 
(узгајаое) - птвараое фарми, спрпвести уз пдгпварајуће мере защтите дефинисане закпнским 
регулативама, 

 не дпзвпљава се некпнтрплисана сеша щуме већих размера (вище пд кплишине за сппствене 
пптребе., кпја изнпси дп 20 m3). Преппрушује се ппщумљаваое гплети какп 

 би се спрешип негативан утицај ерпзије и сприраое тла, 

 не дпзвпљава се фпрмираое већих деппнија кпмуналнпг птпада, 

 не дпзвпљава се изградоа надземних и ппдземних складищта нафте и нафтних деривата, 

 не дпзвпљава се трајнп складищтеое радипактивнпг птпада и материја, 

 не дпзвпљава се испущтаое или акумулираое непрешищћених индустријских птпадних впда, 

 не дпзвпљава се изградоа пбјеката индустријске намен: прерада метала, хемијска индустрија, 
гумна индустрија, прпизвпдоа папира и целулпзе, кпжарска индустрија, ппгпни прехрамбене 
индустрије, 

 сталне и привремене сеппске деппније шврстпг кпмуналнпг птпада, фпрмирати ван неппсреднпг 
пкружеоа ппврщинских тпкпва, кап и изван јаруга и канала крпз кпје ппвременп (накпн падавина) 
прптишу или се акумулирају атмпсверске впде, 

 птвараое нпвих рибоака спрпвести уз примену стандардних и дпдатних технишких мера защтите, са 
прибављаоем неппхпдне технишке дпкументације и дпзвпла за рад. 

Пп питаоу защтите пд акцидентних загађеоа, пснпвне мере защтите се заснивају на управљаоу ризикпм пд 
удеса, крпз идентификације ппаснпсти, анализу ппследица, прпцену ризика, планираоу мера за превенцију 
удеса, прганизпваое мера приправнпсти, кап и планираое мера санације пд ппследица удеса. Мере защтите 
треба спрпвести за ппстпјеће пбјекте и технплпгије (складищтеое, прпизвпдоа, трансппрт, претпвар щтетних 
и ппасних материја), крпз мере надзпра, кап и кпд рекпснтрукције ппстпјећих пбјеката крпз пбавезну израду 
прпцене утицаја и прпцене ризика на живптну средину, и спрпвпђеое мпнитпринга. 

 
Ппдручје преградне кпнструкције и пбјеката за захватаое и евакуацију впде 
 Брана „Првпнек“ је насута - камена брана са кпсим централним језгрпм. Узвпднп 
и низвпднп пптппрнп телп бране је пд каменпг набашаја са пптребним филтарским 
зпнама. Пса бране је права линија.  
Пснпвни технички ппдаци п брани су: укупна запремина акумулације 19 милипна m3 

(при КНУ); кпта круне бране: 620,00 m н.в.; минимални радни нивп за впдпснабдеваое: 
580 m н.в.; кпта нпрмалнпг раднпг нивпа: 614,00 m н.в.; кпта прага прелива: 
614,80 m н.в.; максимална грађевинска висина: 93 m; дужина бране у круни: 250,0 m; 
щирина бране у пснпви: 280,0 m (на круни бране 10,0 m). 
 За преливаое вищкпва впде изнад кпте нпрмалнпг усппра, у стенскпј маси на 
деснпј пбали изграђен је щахтни прелив, левкаста кпнструкција, прешника 26,5 m на кпти 
врха 614,89 m н.в.. Прппусна мпћ щахтнпг прелива изнпси 865 m3/s (QMPF), а при 
максималнпм нивпу впде у језеру 617,42 m н.в. Щахтни прелив се наставља преливним 
тунелпм, прешника 7,0 m са кпнстантним падпм пд 2,27%, укупне дужине 292,00 m. 
Преливни тунел се заврщава птвпренпм армиранп-бетпнскпм кпнструкцијпм са ски-
скпкпм. 
Захватаое впде из акумулације врщи се на впдпзахватнпј кули. Впдпзахватна кула се 
налази не левпј пбали. Дп куле се дплази сапбраћајницпм изведенпм у прпдужетку круне 
бране. Кула је са сапбраћајницпм сппјена шелишним мпстпм. Впдпзахватна кула је 
армиранп-бетпнска кпнструкција, са щест нивпа впдпзахватаоа и армиранп-бетпнским 
пбјектпм на врху у кпме су смещтени ремпнтни затвараш и кранска дизалица за 
манипулисаое табластим затварашем темељнпг испуста. 
За пражоеое акумулације и испущтаое впде у слушају наиласка ппплавнпг таласа, у 
стенскпј маси на левпј пбали изведен је тунел темељнпг испуста. Тунел се заврщава 
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масивнпм армиранп-бетпнскпм кпнструкцијпм - излазнпм грађевинпм, затварашницпм 
темељнпг испуста. 
Напајаое електришнпм енергијпм пбјеката на брани врщи се из трафпстанице, кпја је 
ппстављена у пбјекту (изграђен на левпј пбали) неппсреднп пре приступнпг мпста кули 
впдпзахвата. У слушају нестанка електришне енергије припритетни пптрпщаши на брани 
снабдевају се са дизел агрегата мпнтиранпг у истпј прпстприји где и трафпстаница. 
За пптребе инјектираоа стенске масе у темељу бране и бпкпвима, у телу бране на 
кпнтакту стене и глиненпг језгра изграђена је инјекципна галерија. Галерија је изведена 
кап АБ тунелска кпнструкција, са светлим птвпрпм ппврщине 9,47 m2, и прпменљивим АБ 
пресекпм у зависнпсти пд искппа темељнпг рпва. Приступ галерији је са низвпдне стране. 
За улазак у галерију на деснпм бпку изграђена је кратка сапбраћајница пд приступнпг 
пута круни бране. Приступ галерији на левпм бпку мпгућ је степенищтем са круне бране и 
са дна низвпдне кпсине. 
Пбјекти кпји се налазе на кпти 620,00 m н.в. (кпта круне бране) грађени су 
традиципналнпм стилу, уклппљени у рурални амбијент. Спратнпст кпманднп-кпнтрплнпг 
центра је Пр+1+Пк, дпк је трафпстаница и кула впдпзахвата спратнпсти Пр. Пвде треба 
нагласити да је висина спрата у впдпзахватнпј кули пдређеоа уз нпрме и стандарде за 
кприщћеое ппреме у пваквим пбјектима. 
 На падини, у деснпм бпку прпфила преградне кпнструкције, налази се 
археплпщкп налазищте „Градищте“ из шетвртпг века. Пвп местп је защтићенп и 
забраоена су билп каква делпваоа у оегпвпј близини. 
 
Ппдбранскп ппдручје 
 Ппдбранскп ппдрушје је функципналнп саставни деп бране где се прпстпрнп 
пдвајају некпликп целина: акватприја са мерним прпфилпм и уређеним решним кпритпм, 
ппдрушје купалищта, ппдрушје хидрптехнишких пбјеката за пдвпд гарантпванпг прптицаја 
и трансппрт сирпве впде, ппдрушје мале хидрпелектране, ппдрушје сппртских терена, 
ппдрушје „центра села“ и ппдрушје щкпле. 
 
Акватприја са мерним прпфилпм и уређеним речним кпритпм 
 Средои деп ппдбранскпг прпстпра заузимају хидрптехнишки пбјекти са наменпм 
кпнтрплисанпг испущтаоа впде из акумулације. Најважнији пбјекти су пдвпдни канал  
низвпднп пд ски скпка у деснпм бпку дплине, брзптпк низвпднп пд излива темељнпг 
испуста, акватприја са ппдземнпм преградпм и мерним прпфилпм и регулисанп решнп 
кпритп дп границе пбјекта (уређени градилищни мпст прекп Баоске реке). 
 Најзнашајнији пбјекат је ппдземна глинена преграда са мерним прпфилпм шијпм 
је изградопм изврщенп заптиваое алувијпна на месту мернпг прпфила и пмпгућенп је 
псматраое прпцедних и прпвирних впда крпз прпфил бране.  
Изградопм мернпг прпфила, неппсреднп узвпднп пд оега, фпрмирана је вищенаменска 
впдена ппврщина – акватприја кпја се прпстире на пкп 9000 m2, са разлишитим дубинама, 
највећпм пд 2,10 m. Најважнија намена акватприје је мереое прпвирних, прпцедних 
впда и праћеое испущтаоа впде крпз евакуаципне пбјекте. Мереоа на мернпм прпфилу 
извпде се у армиранп-бетпнскпм мернпм пбјекту изграђенпм на левпј пбали неппсреднп 
ппред сервисне сапбраћајнице на левпј пбали акватприје. 
 Акватприја, између псталпг има и функцију базена за купаое, кпји је прганизпван 
такп да ппстпји плићи деп за децу и дубљи за пливаое. Два пстрва упптпуоавају 
амбијент пд кпјих једнп има функцију да задржава хладну впду кпја стиже из 
акумулације прекп слаппва и ваде и да је усмерава ка преливу и уређенпм решнпм 
кприту. Пвакав пблик решнпг кприта прптеже се све дп сапбраћајнпг мпста у близини 
щкпле.  
 Низвпднп пд мернпг прпфила, па све дп границе пбјекта низвпднп пд мпста на 
реци Баоскпј изведенп је уређенп решнп кпритп са маоим (минпр) кпритпм за 
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прппущтаое маоих и већим (мајпр) кпритпм за прппущтаое већих прптицаја. У зпни 
уређенпг решнпг кприта изведена су два прелаза, маои узвпдни за пещашки прелаз и 
већи низвпдни за прплаз впзила и пещака. 
Пбзирпм да је пвај прпстпр резервисан за евакуацију впде, у пвпј зпни није дпзвпљена 
градоа других пбјеката.  

 Ппдручје купалишта 
 Купалищте је пфпрмљенп на деснпј пбали акватприје. Шине га плажа и пратећи 
пбјекти и садржаји. Плажа је щљункпвита фракције пд 3–4 cm, у паду пд 6 % и када впда 
дпстигне свпју максималну кпту дп прелива пд 529,70 m н.в. најщири деп плаже има пкп 
13,00 m. У пвпј зпни је и пбјекат спратнпсти приземље, са мпкрим швпрпм и екпнпмскпм 
прпстпријпм, щеталищне стазе щирине 1,50 m, прпстпри са зеленилпм и клупама, бунар 
кап дпказ истпријскп-традиципналнпг наслеђа, трибине ппред впде и камени мпст кпји 
прекп минпра решнпг кприта, спаја леву и десну пбалу низвпднпг уређеоа. Стазе су 
псветљене сппљнпм расветпм. Инсталације за впду и канализацију су ппд земљпм на 
1,50 m пд ппврщине.  
На пвпм прпстпру није дпзвпљена изградоа нпвих пбјеката, псим пратећих садржаја 
везаних за функцију купалищта и щкпле (игралищта за децу, ппрема паркпвскпг садржаја 
и сл.). 
Ппдручје хидрптехничких пбјеката за пдвпд гарантпванпг прптицаја и трансппрт 
сирпве впде 
 Пбјекти за испущтаое гарантпванпг прптицаја и трансппрт сирпве впде налазе се 
на левпм бпку дплине ппдбранскпг прпстпра. На пвпм прпстпру налазе се следећи 
пбјекти: пдвпдни цевпвпд мале хидрпелектране и гарантпванпг прптицаја, каскаде са 
гпропм и дпопм пдвпднпм вадпм, шелишни цевпвпд сирпве впде пд акумулације дп 
ппстрпјеоа, сигналне и електрп инсталације, сервисни пут и реплика старе впденице. 
 Ппред пвих садржаја кпји су везани за саму брану, на пвпм прпстпру налази се и 
видикпвац изнад пдпвпднпг канала темељнпг испуста са приступним стазама. 
Пви пбјекти се налазе на левпј пбали низвпднп пд преградне кпнструкције и надпвезују 
се један на други са разлишитим висинским кптама. Ппшетна кпта слаппва је 554,80 m нм., 
дпк је крајоа када слаппва на кпти 536,70 m нм. Прппусна мпћ је 250 l/s. Гпроа вада је 
щирине 1,60 m, са днпм на кпти пд 536,50 m нм. дп 536,00 m нм. Дпоа вада је вијугава и 
щирина дна варира пд 60 cm дп 210 cm. Висински се дпоа вада прпстире пд кпте 532,40 
m нм. дп 531,60 m н.в. Впда из дпое ваде улази у  ппдземну цев дпспева у акумулацију, 
прекп уливнпг и изливнпг елемента.  
На прелазу впде са гпрое на дпоу ваду налази се впденица кпја је у приватнпм 
власнищтву, а упптпуоава хидрптехнишки садржај. Пп прпмени власнищтва  и 
преузимаоа земљищта пд стране ЈП "Впдпвпд" Враое пвај пбјекат је реплика старе 
впденице, кпја је била на истпм тпм месту. Надпвезује се на хидрптехнишкп рещеое 
пбјеката гарантпванпг прптпка и ни у шему не пмета тпк впде, већ се уклапа у гпроу и 
дпоу ваду, пмпгућавајући да систем за пдвпд впде непматанп ради са опм или без. 
Впденица је спратнпсти П. Грађена у традиципналнпм стилу налик на стару и без 
инсталација впде и канализације. 
У ужпј зпни хидрптехнишких пбјеката није дпзвпљена градоа других пбјеката. Власници 
приватних ппседа мпгу да граде, у щирпј зпни, пбјекте спратнпсти  Пп+Пр+Пк  и тп изнад 
кпте 555,00 m нм. 

 Ппдручје мале хидрпелектране 
 Ппред пснпвне намене бране и акумулације за впдпснабдеваое станпвнищтва и 
индустрије и ублажаваое щтетних дејстава ппплавних таласа и пплемеоаваое малих 
впда, впда из акумулације Првпнек кпристиће се за прпизвпдоу електришне енергије и 
планира се изградоа мале хидрпелектране (МХЕ).   
Захват впде за рад мале електране треба да буде из темељнпг испуста и тп крпз 
ппстпјећи ревизипни улаз на анкернпм блпку темељнпг испуста на кпме је изграђена 
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затварашница МХЕ. Затварашница МХЕ је приземни пбјекат, правпугапнпг пблика. 
Затварашници се приступа са ппстпјећег приступнпг пута затварашнице темељнпг испуста, 
прекп платпа изнад пптппрнпг зида кпји је прпщирен и прилагпђен будућпј намени. 
Електрпенергетске екарактеристике МХЕ су приказане у делу п електрпенергетскпј 
инфраструктури. Из мащинске зграде се впда испущта директнп у брзптпк, ка акватприји, 
а из маоег агрегата, впда се испущта прекп слаппва и вада у акватприју, ка уређенпм 
решнпм кприту. Приступ мащинскпј згради је кплски, дпк је приступ маоем агрегату 
прекп пещашке стазе.  
Сви пбјекти мале хидрпелектране (затварашница, мащинска зграда и др.) су изграђени у 
традиципналнпм стилу и уклапљени у амбијенталну целину. 
У пвпј зпни није дпзвпљена градоа других пбјеката. 

 Ппдручје сппртских терена 
 Ппдрушје терена за сппрт и рекреацију се налази исппд нпжице бране, на кпти 
550,00 m нм, између сапбраћајнице кпја впди пд „центра села“ дп затварашнице „Бране 
Првпнек“ и парцеле мале хидрпелектране на пбалама левпг и деснпг брзптпка све дп 
затварашнице. Терени имају изграђене трибине и пратеће садржаје. 
У пвпј зпни је дпзвпљена градоа пбјеката кпји су у функцији сппрта, спратнпсти П, у 
традиципналнпј градои са уклапаоем у амбијенталну целину. 

 Ппдручје „Центар села“ 
 „Центар села“ је смещтен на деснпј низвпднпј пбали бране  „Првпнек“. Налази се 
на висинскпј кпти пд 545,00 m н.в. дп 547,00 m нм. Један деп пбјеката кпји су ту смещтени 
су пбјекти кпји су се налазили у зпни акумулације и кпји су пптппљени пуоеоем језера, и 
тп: прпдавница, амбуланта и месна заједница. Щкпла је такпђе измещтена из 
акумулације, али је смещтена у другпј зпни. 
Пвакп прганизпван прпстпр намеоен је за пкупљаое и пбављаое разних делатнпсти: 
тргпвина, угпститељствп, администрација, здравствп, рекреација, култура и друге 
екпнпмске и услужне делатнпсти. 
Пбјекти су смещтени уз пптппрни зид дужине 170 m, и висине 3 m. Растпјаое пд кплске 
сапбраћајнице пд зида  је прпменљивп и креће се пд пкп 5 m, дп 20 m. Пбјекти се 
пслаоају на пптппрни зид (или иду прекп оега), па се пд сапбраћајнице дп пбјекта ствара 
јавни прпстпр са амфитеатрпм, кап рещеоем денивелације и са сппмен шесмпм кап 
културнпистпријским пбележјем. Паркинг зпна је на сампм улазу у „центар села“ управнп 
на пптппрни зид. 
Електрпинсталације су заступљене, у ентеријеру и екстеријеру. Ппред кплскпг сапбраћаја 
заступљене су щеталищне стазе щирине 1,50 – 2.00 m. Канали за впђеое впдпвпдних, 
канализаципних и птт инсталација налазе се исппд земље, на минимум 1,50 m дубине пд 
ппврщине. 
У пвпј зпни је дпзвпљена градоа и на јавнпм и на приватнпм ппседу у пквиру 
наппменутих делатнпсти, не угрпжавајући ппврщину трга. Нпвпизграђени пбјекти мпрају 
бити у стилу традиципналне градое уклапајући се у амбијент. Дпзвпљена спратнпст 
Пр+1+Пк. Пбзирпм да се на пвпм прпстпру налази и приступни пут важнпм пбјекту за рад 
бране, затварашници темељнпг испуста, евентуалнпм будућпм градопм на пвпм 
прпстпру не сме се угрпзити функципналнпст пве сапбраћајнице. 

 Ппдручје шкпле 
 Щкпла је пбјекат кпји је измещтен из акумулације. Дпбила је прпстпр на деснпј 
пбали низвпднп пд „Бране Првпнек“. Налази се на висинскпј кпти 531,40 m н.в. и на 
парцели велишине 2 962 m2. Ту је смещтена: щкпла, щкплскп двприщте са игралищтем, 
трибине, амфитеатар, шесма, стазе и сегменти зеленила и мпбилијари - клупе. 
Спратнпст пбјекта щкпле је Пр+Пк. У приземљу се пдвија редпвна настава за децу пд 
првпг дп шетвртпг разреда, а у ппткрпвљу су смещтајне јединице за децу на рекреативнпј 
настави. 
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У зпни щкпле, ван оене парцеле налази се и сппмен шесма кап културнпистпријскп 
пбележје. 
Електрп, впдпвпдне, канализаципне и птт инсталације ппстављене су ппдземнп у 
пдгпварајуће инсталације. Сппљна расвета је пмпгућена. 
У пвпј зпни је забраоена градоа других пбјеката, а пбјекат щкпле је грађен у 
традиципналнпм стилу и уклппљен је у амбијент.  
 ПРИПРИТЕТИ:  
 Урађенп је пбележаваое зпна ппплавнпг таласа. Планира се  израда: 
 - Технишке дпкументације за све изведене пбјекте; 
 - Прппагација ппплавнпг таласа (заврщна фаза), кап и 
  - Прпјекат система пбавещтаваоа и узбуоиваоа (заврщна  фаза). 
 - израда  и усвајаое Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене слива акумулације 
"Првпнек"  (Пдлука п изради Прпстпрнпг плана је дпнета и пбјављена у "Службени гласник 

Републике Србије", брпј 17/17). Пп усвајаоу наведенпг Плана правила грађеоа ће се 
примеоивати из истпг. 

  
 ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ  
  Укупна дужина дистрибутивне мреже града Враоа и пкплних насеља се 
прпцеоује на пкп 350 км. Впдпвпдни систем у Враоу је ппдељен на две висинске зпне 
снабдеваоа: прва висинска зпна дп кпте 480 m н.в. и друга висинска зпна пд кпте 480 дп 
540 m н.в. 
Развпдна мрежа је ппдељена на: 

 Цевпвпд шисте впде пд ппстрпјеоа на Кумаревскпј шуки дп раскрснице 
Ращка у граду прпфила DN 600; 

 Развпдна мрежа прве висинске зпне Враоа разлишитих прпфила пд DN 50 
дп DN 500; 

 Развпдна мрежа друге висинске зпне Враоа разлишитих прпфила пд DN 50 
дп DN 200; 

 Ппвратни впд за Враоску Баоу DN 200; 

 Наппјни впд за села Ћукпвац и Златпкпп DN 200; 

 Цевпвпд Првпнек - Враоска БаоаДН 200. 
Цевпвпди дистрибутивнпг система су пд разлишитпг материјала: азбест-цементне цеви 
(ACC), цеви пд тврдпг ппливинил-хлприда (PVC) и цеви пд мекпг пплиетилена (PE). 
Кап најнпвији материјал за впдпвпдну мрежу ппјавиле су се цеви пд дуктилнпг лива али 
се пне јпщ увек нису кпристиле у систему враоскпг впдпвпда. У плану је оихпва 
упптреба. 

 Резервпари 
За дневнп изравнаое пптрпщое впде у граду Враоу кпристе се резервпари прве и друге 
висинске зпне. 
Резервпари прве висинске зпне су: 
   1- Резервпар Сараина, запремине 4.500 м3, на кпти 500,50 m н.в., 
   2- Резервпар Шеренац, запремине 5.000 м3, на кпти 502,50 m н.в. 
Резервпари друге висинске зпне су: 
   1- Резервпар Јеврем Бунар, запремине 300 м3, на кпти 545 m н.в, 
   2- Резервпар Ћпщка, запремине 1.350 m3, на кпти 563 m н.в. 

 Регипнални цевпвпд   
Планирана траса пплази пд бране Првпнек и иде дп фабрике впде Кумаревп (прва фаза) 
пресек цеви DN 800, дужина пкп 12,0 км. 
Други крак је пд фабрике впде дп резервпара "Вртпгпщ" (друга фаза) пресек цеви DN 600, 
дужина пкп 16,0 км. 
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Трећи крак је пд резервпара "Вртпгпщ" дп пумпне станице "Бујанпвац" (трећа фаза) 
пресек цеви DN 600, дужина пкп 8,80 км. 
 Извпд из Плана детаљне регулације цевпвпда сирпве впде пд бране Првпнек дп 
 ппстрпјеоа за прераду пијаће впде у Враоскпј Баои  
 (Сл.Гласник града Враоа", брпј 14/13)  
.... 2.1. Граница плана и пбухват грађевинскпг ппдрушја  
Планскп ппдрушје пбухвата ппврщину пд пкп 6,23 hа у делпвима катастарских ппщтина КП Тпплац, КП 
Кумаревп, КП Враоска баоа, КП Изумнп, КП Дуга Лука и КП Првпнек.  
Пбухват тј граница плана се дефинище регулаципнпм линијпм защтитнпг ппјаса планиранпг цевпвпда пд пп 
2,5м са пбе стране трасе цевпвпда. 
KO Првпнек 
4970, 2753, 2752, 2746, 2747, 2742, 2741, 2737, 2738, 2725, 2724, 2726, 2722, 2596, 2597, 2598 
KO Дуга Лука 
921, 922, 2235, 2142, 2143, 2144, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 2241, 1293, 1282, 1279, 1273, 1272, 1256, 1565, 
1694, 1693, 1692, 1691, 1813, 1812, 1797, 1796, 1795, 1794 
KO Изумнп 
3143, 3142, 3137, 2086/1, 3124, 3141, 3140, 3139, 3138, 3136, 3135, 3144, 2111, 2110, 2109, 2108, 2105, 2104, 
2103, 2102, 2101/1, 2092, 2091, 2090, 2089, 2070, 2084, 2085, 2087, 2077, 2076, 2078, 2079, 2080, 2075/2, 2061, 
2064, 2066, 2065, 2072, 2071, 272, 2015, 2068, 2053, 2052, 2051, 2048, 2049, 2020, 2016, 273, 2014, 251, 249, 
273, 274, 270, 272, 271, 207, 209, 252, 251, 250, 251, 248, 246/3, 246/2, 246/1, 245/1, 244, 243, 242, 241, 289, 240 
KO Враоска Баоа 
2986/1, 3059, 2023/1, 2023/2, 2024, 2025, 2026/2, 2026/1, 3060, 2012/3, 2010/2, 2010/1, 2009/2, 2009/1, 
2986/10, 2986/11, 3058, 2006/1, 1545/3, 3055, 2120, 2123, 2122, 1541/1, 1542/1, 1543/2, 1545/3, 1545/2, 
3030/1, 3029/1, 1536/2, 1536/1, 1532, 1531, 1535/1, 1534/1, 1533/2, 1534/3, 1529, 1530/1, 1530/4, 1530/2, 
1530/3, 1528/1, 1528/2, 1526, 1525/1, 1525/2, 1523/2, 3029/2, 1523/1, 1524, 1522/4, 1521, 1522/7, 1522/3, 
1522/1, 3029/1, 1554, 1553/1, 3013, 3021, 3022, 1520, 1555/1, 2986/1, 1139, 1138/16, 1138/15, 1138/6, 1138/14, 
1138/13, 1138/12, 1138/5, 1138/1, 1138/11, 2995/1, 1127, 1126, 1128, 1162/4, 1163, 3019/1, 1231/1, 1231/2, 
1244, 1245, 1243, 2997, 1265/5, 1265/6, 1265/4, 1266/2, 1268, 1266/5, 1266/4, 1266/1, 1266/3, 1355, 1356/2, 
1359, 1360, 1361, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1364, 3021, 1365, 1366, 1367, 1374/1, 1353, 1287/1, 1334/5, 1334/4, 
1334/3, 1334/2, 1334/1, 1326, 1327, 1328/1, 1329, 1333, 3022, 1336/1, 1335, 1336/4 
KO Кумаревп 
2363/2, 2364, 2367, 2368, 2369, 2371, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2382, 2383, 2385/2, 2388, 2387, 
2393, 2394, 2396, 2397, 2426, 2427, 2401, 2405, 2406, 2411, 2416, 2417, 2438, 2439, 2442, 2443, 2423, 2424, 
2425, 2456, 2463, 2471, 2470, 2476, 2475, 2482, 2486, 2485/2, 2495, 2496, 2497, 2507, 2513, 2514, 2532/2, 2533, 
2535, 2538, 2156, 2140, 2139, 2130, 2114, 2109, 2110, 2082, 2075, 2080, 2076, 1905/1, 2547, 1857, 1858, 1860, 
1859, 1971, 1970, 1969, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907/1, 1905/2, 1904, 1899, 1900, 1903, 1901, 2552, 1898, 1895, 
2551, 1831, 1830, 1829, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1675, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1873, 1874, 
1875, 1799, 1689, 1690, 1691, 1708, 1707, 1701, 1700, 1697, 1696, 1694, 1687, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 
1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1655, 1654, 1648, 1637, 2553 
KO Тпплац 
1768, 1769, 1772, 1773, 1783, 1784, 1808, 1803, 1810, 1900 
 
Кпнцепција прпстпрнпг уређеоа  
Ппсебна зпна кприщћеоа и уређеоа прпстпра пдређена је у фпрми следећег ппјаса :  
Прпстпр у кпме се утврђују ппсебна правила кприщћеоа и уређеоа у циљу, защтите впде за пиће пд 
намернпг или слушајнпга загађиваоа, кап и пд других щтетних дејстава кпја мпгу трајнп утицати на 
здравствену исправнпст впде за пиће дефинисан је кап ППЈАС ЗАЩТИТЕ. Сппљна граница защтитнпг ппјаса 
представља уједнп и границу планскпг пбухвата.  
Правила кприщћеоа прпстпра пп ппсебним зпнама  
Правила кприщћеоа прпстпра у кпридпру цевпвпд пдређена су на следећи нашин:  
У ппјасу защтите није дпзвпљена изградоа пбјеката, ппстављаое уређаја и врщеое радои кпје на билп кпји 
нашин мпгу загадити впду.  
Пп правилу, кпд рещаваоа импвинскп правних пднпса припритет има неппсредан сппразум инвеститпра са 
власницима неппкретнпсти, путем угпвпра п закупу или угпвпра п устанпвљеоу права службенпсти. 
Пратећи пбјекти  
На траси цевпвпда сирпве впде ø 800 на кап пратећи пбјекти ће се градити:  
1. Регулаципни блпк;  
2. Щахтпви.  
Правила за пплагаое цевпвпда  
Цевпвпд ће се пплагати у рпв трапезастпг пппрешнпг пресека щирине дна 1,60м (за цевпвпд прешника 
Д=800мм) пднпснп 1,20м (за цевпвпд прешника Д=600мм) и нагиба кпсина 2:1 у зпни реке где се пшекује већи 
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прилив ппдземне впде кпји мпже угрпзити стабилнпст кпсина 3:1 ван пве зпне. За искппе дубље пд 3,00 м, 
предвиђена је изградоа две берме щирине 1,50 м.  
Правила за извпђеое 
Радпви на изградои цевпвпда пбухватају припремне, главне и заврщне радпве. У свим етапама се спрпвпде 
мере предвиђене прпписима у вези защтите на раду, интерним правилницима извпђаша радпва и упутствима 
инвеститпра, исппрушипца ппреме и надзпрнпг пргана. Све етапе радпва правпвременп се пријављују 
надлежним службама, прганизацијама кпје су услпвиле надзпр, прганима лпкалне сампуправе и другим 
кприсницима прпстпра у близини трасе цевпвпда. Пптребнп је да извпђаш радпва п ппшетку извпђеоа 
пбавести Републишки гепдетски завпд - Службу за катастар неппкретнпсти Враое.  

 

 ИЗГРАДОА РЕГИПНАЛНПГ ЦЕВПВПДА ПП ФАЗАМА  
Прва фаза:  Изградоа  трансппрнпг   цевпвпда   сирпве   впде  пд акумулације 
"Првпнек" дп ППВ "Кумаревска Шука" и прпщиреое ппстрпјеоа за третман 
впде(изградоа прве фазе је укупне дужине пд  3718,0 m); 
Друга фаза: Изградоа трансппрнпг цевпвпда Враое-Бујанпвац, израда  
примарне пумпне станице Бујанпвац и ппстрпјеое за третман впде Бујанпвац: 
Трећа фаза:    Изградоа  трансппрнпг  цевпвпда  Бујанпвац-Прещевп,  

израда примарне пумпне станице Прещевп и ппстрпјеое за третман впде Прещевп. 
 

6.2.2. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
  Враое је канализацију ималп пре II светскпг рата. П опј нема прецизних ппдатака 
али су делпви тих канала зиданих пд камена или пешене цигле јпщ увек у упптреби.  
Изградоа мпдернпг система канализације у Враоу је ппшела уппредп са изградопм 
впдпвпда. Какп се градип и развијап град такп се градила и градска канализација. У 
зависнпсти пд врсте и материјала распплпживпг на тржищту у разлишитим перипдима 
нпвије истприје града уграђивале су се и разлишите врсте цеви за фекалну канализацију. 
Такп су се у ппшетку уграђивале керамишке цеви, затим азбест-цементне, а у нпвије време 
искљушивп цеви пд тврдпг ппливинил хлприда (PVC). За ревизипна пкна се углавнпм 
кпристе префабрикпвани елементи пд армиранпг бетпна. 
Укупна дужина ппстпјеће фекалне канализације у Враоу се прпцеоује на пкп 100 км. 
Садащое стаое инсталација фекалне канализације је прпсешнп. Мрежа углавнпм дпбрп 
функципнище, али се збпг неадекватне упптребе дещавају хаварије, зашепљеоа и 
загущеоа. Наиме, фекална канализација је предвиђена за пдвпђеое фекалних птпадних 
впда из стамбених и ппслпвних пбјеката у граду, дпк се пстали шврсти и тешни птпад треба 
другашије елиминисати. Такпђе, фекална канализација није предвиђена и 
димензипнисана на прихват атмпсферских птпадних впда али су недисциплинпвани 
кприсници увели атмпсферске впде са свпјих ппврщина у фекалну канализацију щтп 
узрпкује немпгућнпст инсталација да прихвати сву впду за време падавина. 
Велики прпблем у пдвпђеоу птпадних впда представља изливаое у некпликп 
впдптпкпва кпји прплазе крпз град. Стамбени пбјекти кпји су у неппсреднпј близини река 
и пптпка свпје изливе су спрпвели не у улишну фекалну канализације већ у најближи 
впдптпк. Прпцеоује се да таквих излива има пкп 5 – 10 % пд укупнпг брпја кприсника. Тп 
даје и ппгрещну слику п кплишинама птпадних впда у кплектприма. 
Иакп је закпнпм забраоенп испущтаое птпадних впда без прешищћаваоа и врщи се 
ппвремена кпнтрпла квалитета птпадне впде кпјпм се самп кпнстатује оена 
неисправнпст, птпадне впде се без икаквпг третмана испущтају у градске впдптпке и 
кпнашнп у реку Јужну Мправу.  
 
СИСТЕМ ЗА ПРЕШИЩЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 
Загађенпст впде збпг присуства знатнпг брпја загађиваша дуж впдптпка и уливаоа 
градских  и сепских птпадних впда - индустријских и кпмуналних у реципијент Јужне 
Мправе без претхпднпг прешищћаваоа намеће пптребу изградое ппстрпјеоа за 
прешищћаваое. 
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("Прпјекат развпја система впдпснадбеваоа и пдвпђеоа и прешищђаваоа птпадних впда 
Враоа", јун 2010. гпдине урађен је кап заједнишка инвестиција Еврппске уније - Еврппска 
кпмисија EuropeAid и Инфраструктурнпг прпјекта Западнпг Балкана). Студија WYG TA-
SER-17A Vranje  Water and Wastewater Development Projekt Draft Final Report 
2010.гпдине је прихваћена и пд стране KfW развпјне банке. Град Враое, ЈП "Впдпвпд" 
Враое и Министарствп енергетике, развпја и защтите живптне средине ппстају 
пптписници Угпвпра п финансираоу прпјекта у пквиру птвпренпг Прпграма немашке 
финансијске сарадое са Србијпм. KfW Развпјна Банка финансира инвестиције за 
рехабилитацију градскпг впдпснабдеваоа и канализаципних система у пдабраним 
ппщтинама средое велишине у Србији. Кпнсултанска кућа JV Gauff Ingenieure / Fichtner 
Water and Transportation, задужена за мпнитпринг и имплементацију прпјекта 
Ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда, је 2014. гпдине израдила Идејнп рещеое 
Ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда Враое у склппу Прпграма 
впдпснабдеваоа и прешищћаваоа птпадних впда у ппщтинама средое велишине у 
Србији, Прпграм III, Фаза 2 - Птпадне впде, 2014. гпдине. 
Планирана лпкација за ппстављаое ппстрпјеоа за прeшищћаваое птпадних впда,  је 
пквирне ппврщине 6,5 ha. Грађевинска парцела ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 
впда има пбезбеђен кплски приступ са ппщтинскпг пута ПП 16. 
 Главни дпвпд упптребљених птпадних впда из града у ппстрпјеое предвиђен је 
нпвппрпјектпваним гравитаципним кплектпрпм из правца Сплунске улице, прешника 
DN600. Псим пвпга, дп лпкације ппстрпјеоа се дпвпде и птпадне впде кплектпрпм DN400 
из правца Маришке улице и Сувпг Дпла, и пптисним кплектпрпм DN250 из Враоске Баое. 
Сва три кплектпра се спајају у заједнишкпм улазнпм пкну пдакле се птпадна впда увпди 
на ПППВ. Накпн прешищћаваоа на ПППВ, прешищћена птпадна впда се испущта у 
реципијент крпз изливни кплектпр DN700. 
 Бипгас настап у дигестприма биће упптребљен за кпмбинпване генаратпре за 
тпплпту и струју (CHP). Пни ће бити прпјектпвани према следећим критеријумима: 

- Бипгас ће бити складищтен у резервпару за гас са временпм задржаваоа пд 
приближнп 8 сати. Пвп пдгпвара запремини пд приближнп 500 m³. 

- Бипгас ће бити десулфурисан дпдаваоем преципитанта у резервпар за 
угущћени сирпви муљ. Јпни гвпжђа ће везати впдпник‐сулфид (H2S) у дигестпру, 
спрешавајући га да дпспе у бипгас. 

- Кпмбинпвани генератпр за тпплпту и струју биће прпјектпван за укупни 
гпдищои рад пд 8,000 h. 

- Дпдатнп са генератприма биће пбезбеђен и бпјлер за грејаое. Бпјлер ће 
кпристити и уље какп би имап и дпдатни извпр загреваоа. 

- Биће пбезбеђена и бакља за спаљиваое гаса у хитним слушајевима. 

 Кпнцепција Ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда  
Генерална кпнцепција ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда у Враоу приказана је на графишким 
прплпзима 1-Урбанистистишкп рещеое лпкације са нивелацијпм и регулацијпм и  3 - Предлпженп рещеое 
ситуације терена.  
Главни дпвпд упптребљених птпадних впда из града на ппстрпјеое предвиђен је нпвппрпјектпваним  
гравитаципним кплектпрпм из правца Сплунске прешника DN600. Псим пвпга, дп лпкације ппстрпјеоа се 
дпвпде и птпадне впде кплектпрпм DN400 из правца Маришке и Сувпг Дпла, и пптисним кплектпрпм DN250 
из Враоске Баое. Сва три кплектпра се спајају у заједнишкпм улазнпм пкну пдакле се птпадна впда увпди на 
ПППВ. Накпн прешищћаваоа на ПППВ, прешищћена птпадна впда се испущта у реципијент крпз изливни 
кплектпр DN700. 
Планиранп ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда се састпји пд следећих јединица и пбјеката: 
Механишки третман / примармп прешищћаваое – линија впде: 

 Грубе рещетке,  

 Улазна црпна станица,  

 Фине рещетке са трансппртерпм материјала и кпмпактпрпм 

 Аерисани пескплпв са уклаоаоем масти и уређај за испираое песка  

 Мераш прптпка и ппрема за узпркпваое птпадне впде. 
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 Примарни талпжник 
Биплпщки третман / секундарнп прешищћаваое – линија впде: 

 Бипаераципни базени са активним муљем и биплпщким уклаоаоем фпсфпра, БПК5, 
денитрификацијпм и нитрификацијпм 

 Дуваљке за аерацију бипаераципних базена 

 Јединица за хемијску преципитацију фпсфпра 

 Финални талпжници 

 Црпна станица за рециркулацију муља 
Третман муља – линија муља: 

 Црпна станица за примарни муљ 

 Црпна станица за вищак активнпг муља 

 Гравитаципни угущћиваш са црпнпм станицпм примарнп угущћенпг муља 

 Тракасти угущћиваш 

 Анаерпбни дигестпр 

 Накнадни гравитаципни угущћиваш / силпс за муљ са црпнпм станицпм 

 Кпмпрна филтер преса 

 Црпна станица за пцедне впде и филтрат 

 Прпстпр за привременп пдлагаое муља 

 Кприщћеое бипгаса 
 Пснпвне технплпщке, мащинске и грађевинске карактеристике пбјеката кпји су саставни деп 
ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда 

  
 КПЛЕКТПРИ  ПТПАДНИХ ВПДА У ВРАОУ, ВРАОСКПЈ БАОИ, НАСЕЉИМА 
 РАНУТПВАЦ И СУВИ ДПЛ 
  Град Враое и пкплна села кпристе систем прикупљаоа птпадних впда кпји датира 
из 1960 гпдине. Већина насеља у граду је ппкривена канализаципним системпм, а 
претппставља се да је на мрежу прикљушенп пкп 70 000 станпвника (95%).  
  Канализаципни систем је изграђен кап сепаратни систем са ппсебним системпм 
за пдвпђеое атмпсферских впда, али је пшигледнп да су мнпге дренажне цеви за 
атмпсферске впде ппвезане са канализаципнпм мрежпм дајући систему карактеристике 
кпмбинпванпг - ппщтег система. Пметаое прптпка птпадних впда и кпнсеквентнп 
преливаое у щахтпвима су приметни на некпликп места у граду шак и за време умерених 
падавина. Прикупљене птпадне впде се директнп, без прешищћаваоа  изливају у Градску 
реку и пптпке кпји гравитирају ка реци Јужнпј Мправи.  
  У Враоскпј Баои ппстпјећи канализаципни систем је сепаратнпг типа, а 
прикљушенпст на канализаципну мрежу је  80-90 % укупнпг брпја станпвника. 
Прикупљена птпадна впда се без прешищћаваоа директнп испущта у реку Јужну Мправу. 
Пд 2012. гпдине на изливу је уграђен мераш прптпка за мереое кплишине птпадне впде 
кпја се испущта у Јужну Мправу. У насељу Суви Дпл ппстпји фекална канализација кпја се 
излива директнп у Јужну Мправу. Траса ппстпјеће фекалне канализације иде дуж 
земљанпг пута ппред Дуванске индустрије ка Јужнпј Мправи. 

Град Враое па такп и пва зпна има изузетнп ппвпљну кпнфигурацију терена пп 
питаоу пдвпђеоа ппврщинских птпадних впда. Приликпм падавина атмпсферске впде 
имају мпгућнпст да брзп птекну у прирпдне впдптпке кпји пресецају град али успут праве 
велике щтете плавећи ниске стамбене пбјекте и урбанизпване ппврщине.  
Систем атмпсферске канализације је пдавнп планиран за пвај деп града такп да је пвпм 
приликпм самп прилагпђен нешему щтп је услпвљенп тпппграфијпм терена и 
нпвпнасталим урбанистишким услпвима. 
Извпд из Плана детаљне регулације кплектпра птпадних впда пд Враоске Баое, насеља 
Ранутпвац и Суви Дпл дп ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда у Враоу ("Сл.гласник 

града Веаоа", брпј 24 /16). 

  Главни фекални кплектпр 
Фекални кплектпр - пптез из Улице сплунска  DN 600 

Фекални кплектпр спрпвпди птпадну впду пд ппстпјећих излива на левпј и деснпј пбали Спбинске 
реке дп ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда-ПППВ кап и деп Улице маришке прекп Ращкпг пптпка дп 
ппстпјећег кплектпра, а пн даље дп ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда.  Фекални кплектпр већим 
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делпм прплази крпз ппдрушје Плана. Траса фекалнпг кплектпра - пптез из Улице Сплунске једним делпм се 
впди дуж трасе аутппута Е-75 пд км 922+625 кап и са укрщтајем кпд км 920+825 уз испуоеое  Услпва за 
израду технишке дпкументације  за изградоу фекалнпг кплектпра ЈП" Путеви Србије" Бепград брпј 953-
9955/14-2 пд 26.08.2014.гпдине: 

  предметне инсталације мпрају бити ппстављене на линију експрппријације кпја 
је ппстављена на пкп 5,00м пд планиране пграде аутппута, 

  не дпзвпљава се впђеое предметних инсталација пп банкини, пп кпсинама усека или 
насипа, крпз јаркпве и крпз лпкације кпје мпгу бити иницијалне за птвараое клизищта, 

  минимална дубина предметних инсталација и защтитиних цеви пд најниже кпте кплпвпза 
дп гпрое кпте защтитне цеви изнпси 1,50м, а пд путнпг канала за пдвпдоаваое изнпси 1,20м, 

  инсталације кплектпра се мпгу ппстављати на катастарским парцелама кпје се впде кап 
јавнп дпбрп уз издатп Рещеое п сагласнпсти ЈП"Путеви Србије" Бепград, 

 Сапбраћајнп - технишки услпви за изградоу фекалнпг кплектпра издати пд стране ЈП"Путеви Србије" 
Бепград  брпј 344-481/14-2 пд 28.08.2014.гпдине. 

Траса фекалнпг кплектпра наставља у грађевинскпм ппдрушју Плана  катастарским парцелама: 
КП Враое 1: 
10684, 10720-пут, 10683/1 државни пут IА реда брпј А1 (Е-75), 12127, 12124, 12125, 12116/3, 12117, 

12163/1, 12164/1, 12167, 12171/1, 12175/1, 12173/1, 12198, 12197/1, 12198, 12199, 12874/2, 12874/3, 
12874/1,  12859/1 - ппстпјећа железнишка пруга; 

12532/1, 12532/2, 12531/3, 12530/2, 12529/2, 12528/2, 12527/2, 12526/2, 12493/3, 12494/4, 12494/3, 
12495/2, 12496/2, 12498/2, 12499/2, 12500/2, 12283/12 - река Јужна Мправа, 12366/5, 12350/3, 12352/2, 
12353/2, 12354/2, 12349/2, 12348/2, 12346/2, 12345/2, 12342/2, 12341/2, 12338/4, 12338/3, 12337/2, 
12334/3, 12333/2, 12330/2, 12329/2, 12328/7, 12328/6, 12322/2, 12321/2, 12320/2, 12313/2, 12312/2, 
12311/2, 12304/2, 12303/2, 12283/1- река Јужна Мправа, 10379/5, 10283/1- река Јужна Мправа, 10359/2, 
10358/2, 10356/2, 10355/2, 10352/2, 10351/2, 10348/3, 10347/3, 10346/5, 10343/5, 10344/2, 10341/2, 
10340/4, 10337/4, 10336/4, 10335/4, 10334/4, 10379/6, 12858/3 - желeзнишка станица, 10379/7, 10305/6, 
10302/3, 10301/4, 10301/3, 10300/2; 

10300/2, 10301/4, 10303/2, 10303/1, 10303/4 и 10304/1- међна линија, 10296/4 - ппщтински пут ПП 
16, 10290 - ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда. 

 
Фекални кплектпр - деп Улице Маришка DN 300/315 

Фекални кплектпр спрпвпди птпадну впду пд ппстпјећег излива Улице маришке  и деп кпји иде у 
путнпм земљищту Улице маришке-градска сапбраћајница I реда, Ращким пптпкпм дп улива у ппстпјећи 
кплектпр Ращка DN 400 и наставља дп ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда-ПППВ. Фекални кплектпр 
целпм дужинпм прплази крпз грађевинскп ппдрушје Плана. Траса фекалнпг кплектпра - пптез из Улице 
маришке уз испуоеое  Услпва за израду технишке дпкументације  за изградоу фекалнпг кплектпра ЈП "Путеви 
Србије" Бепград брпј 953-9954/14-2 пд 26.08.2014.гпдине: 

 Сагласни смп са ппстављаоем инсталација фекалнпг кплектпра исппд мпста прекп реке ращка, кпд км 
0+012(стаципнажа из Главнпг прпјекта аутппута Е-75) кпд будуће наплатне станице на петљи "Враое" кап и 
исппд мпста прекп реке Ращка на траси паралелнпг, алтернативнпг пута, кпд км 0+339 (стаципнажа из 
Главнпг прпјекта аутппута Е-75) уз испуоеое следећих услпва: 

 ппстављаое инсталација исппд планираних мпстпва на траси државних путева не сме угрпзити     
статишку стабилнпст и сигурнпст истих и пнемпгућити пдржаваое истих; 

  инсталације мпрају бити ппстављене у адекватнпј защтитнпј цеви; 
 нашин пплагаоа предметнпг кплектпра птпадних впда мпра бити у складу са важећим закпнским 

прпписима и нпрмативима из пве пбласти, кап и услпвима псталих надлежних институција. 
 Инсталације се планирају на лпкацији и тп ппред трасе предметнпг пута са леве стране у правцу 

раста стаципнаже, на пквирнпј стаципнажи пд км 291+687 дп км 291+924 у складу са предлпгпм 
технишке дпкументације; 

 за паралелнп впђеое предметних инсталација планирати минималнп 3,00 м пд крајое ташке 
пппрешнпг прпфила пута (изузетнп ивице рекпнструисанпг кплпвпза укпликп се тиме не ремети 
режим пдвпдоаваоа кплпвпза); 

 укпликп није мпгуће задпвпљити услпве из предхпднпг става предметне инсталације 
максималнп удаљити пд сппљне ивице кплпвпза предметнпг пута и планирати уз саму ивицу 
катастарске парцеле кпја припада предметнпм путу, на пвим местима се мпра испрпјектпвати и 
извести адекватна защтита трупа предметнпг пута; 

 инсталације кплектпра се мпгу ппстављати на катастарским парцелама кпје се впде кап јавнп 
дпбрп уз издатп Рещеое п сагласнпсти ЈП"Путеви Србије" Бепград. 

  Сапбраћајнп - технишки  услпви   за   изградоу   фекалнпг   кплектпра  ЈП "Путеви Србије" Бепград 
брпј 344-482/14-3 пд 06.10.2014.гпдине. 
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Траса фекалнпг кплектпра је  у грађевинскпм ппдрушју Плана на катастарским парцелама: 
катастарске парцеле КП Враое 1 и КП Враое 2: 
6228 КП Враое 1- Улица маришка, 10260 КП Враое 1- Ращки пптпк, 5694/1 КП Враое 2 - улица Маришка, 4439 
КП Враое 2, 4400 КП Враое 2 - пут, 4402 КП Враое 2 - јаруга, 4403 КП Враое 2, 4404/1 КП Враое 2, 5669  КП 
Враое 2 - ращки пптпк, 10260 КП Враое 1- ращки пптпк, 10189/1  КП Враое 1, 10188/1  КП Враое 1, 10188/4 
КП Враое 1, 10189/4 КП Враое 1, 10683/3 КП Враое 1, 10260 КП Враое 1, 10255/2 КП Враое 1, 10255/1 КП 
Враое 1, 10190/1 КП Враое 1 и улива се у ппстпјећи кплектпр. 
Траса кплектпра Ращка DN 400 
Траса ппстпјећег фекалнпг кплектпра је у грађевинскпм ппдрушју Плана и једним делпм изван плана а на 
катастарским парцелама: 
катастарске парцеле КП Враое 1 и КП Враое 2: 
10207 КП Враое 1, 10205/1 КП Враое 1, 10205/2 КП Враое 1, 10205/3 КП Враое 1, 10196 КП Враое 1, 10197 
КП Враое 1, 10195 КП Враое 1, 10191 КП Враое 1 10190/1 КП Враое 1, скреће 10255/1 КП Враое 1, 10260 КП 
Враое 1, 4471/1 КП Враое 2, 4471/2 КП Враое 2, 4472/2 КП Враое 2, 4472/1 КП Враое 2, 4473/3 КП Враое 2, 
4473/2 КП Враое 2, 4474/2 КП Враое 2, 4474/1 КП Враое 2, 4475/1 КП Враое2 , 4475/2 КП Враое 2, 4475/5 
КП Враое 2. 
Траса изван границе ГУП-а Враое:  
4477/2 КП Враое 2, 4476/4 КП Враое 2, 4476/1 КП Враое 2, 4477/1 КП Враое 2, 4478/4 КП Враое 2, 4478/2 
КП Враое 2, 4479/3 КП Враое 2, 4479/1 КП Враое 2, 4483/1 КП Враое 2, 4483/2 КП Враое 2, 4464/5 КП 
Враое 2, 10260 КП Враое 1-ращки пптпк, 12859/1 КП Враое 1 - ппстпјећа железнишка пруга и 10262 КП 
Враое 1 - улази у ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда.   
Дужина фекалнпг кплектпра- Улице сплунска, изнпси пкп 3850,00 м. Пптребан прпфил изнпси DN 600. 
Дужина фекалнпг кплектпра- крак из Улице маришка изнпси пкп 1100,00 м. Пптребан прпфил изнпси DN 300 и 
DN 315. 
Предвиђене су цеви пд пплиестера. Кплектпр ће се пплагати у рпву. Пблик, щирина и дубина рпва ће се 
дефинисати технишкпм дпкументацијпм. На местима скретаоа и укрщтаоа кплектпра предвиђени су щахтпви 
пд армиранпбетпнских мпнтажних елемената, псим у два швпра (C15 и C105 извпд из Главнпг прпјекта 
фекалнпг кплектпра, EHTING d.o.o. Beograd) где су предвиђени префабрикпвани щахтпви пд пплиестера.  
Ппсебна зпна кприщћеоа и уређеоа прпстпра пдређена је у фпрми ппјаса: 
 Прпстпр у кпме се утврђују ппсебна правила кприщћеоа и уређеоа у циљу, защтите кплектпра пд 
намернпг или слушајнпга пщтећеоа, кап и пд других щтетних дејстава дефинисан је кап ППЈАС ЗАЩТИТЕ. 
Ппјас защтите у плану је дефинисан пп 2,50 м пбпстранп пд пспвине цеви кплектпра, укупнп 5,00 м. Сппљна 
граница защтитнпг ппјаса представља уједнп и границу защтите. 
 Ппјас защтите за деп фекалнпг кплектпра - деп улице Сплунске пд кпридпра 10 дп ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда траса кплектпра кпја улази у ппстрпјеое  изнпси 8,00м (4,00м пбпстранп пд 
псе кплектпра). 
Граница плана и пбухват грађевинскпг ппдрушја 
Планскп ппдрушје пбухвата пквирну дужину кплектпра пд 13,0 км у делу  катастарских ппщтина  Враое 1, 
Враое 2, Суви Дпл, Ранутпвац, Ћукпвац, Тпплац, Кумаревп и Враоска Баоа. 
Пбухват тј. граница плана, се дефинище регулаципнпм линијпм защтитнпг ппјаса планиранпг кплектпра пд 
пп 2,50 м са пбе стране трасе кплектпра. 

Дужина предлпженпг планскпг пбухвата плана изнпси oкo 12,0 км.  
 

 Kплектпр Ращка DN 400 - деп (деп кплектпрa пд Улице маришке дп ПППВ) 
Траса ппстпјећег фекалнпг кплектпра ппшиое у грађевинскпм ппдрушју Плана генералне регулације Зпне 4 у 
Враоу на кпји се прикљушује кплектпр пд Улице маришке дп ПППВ. Деп изван градскпг грађевинскпг ппдрушја 
је предмет пвпг Плана детаљне регулације. Траса кплектпра прплази крпз катастарске парцеле: 
КП Враое 1  
катастарска парцела 
10207, 10205/1, 10205/2, 10205/32, 10196 КП Враое 1, 10197 КП Враое 1, 10195 КП Враое 1, 10191 КП Враое 
1, 10190/1 КП Враое 1, 10255/1 КП Враое 1, 10260 КП Враое 1, 12859/1 КП Враое 1; 
КП Враое 2  
катастарска парцела 
4471/1 КП Враое 2, 4471/2 КП Враое 2, 4472/2 КП Враое 2, 4472/1 КП Враое 2, 4473/3 КП Враое 2, 4473/2 
КП Враое 2, 4474/2 КП Враое 2, 4474/1 КП Враое 2, 4475/1 КП Враое2 , 4475/2 КП Враое 2, 4475/5 КП 
Враое 2. 

 Кплектпр Суви Дпл и Ранутпвац DN 110 и 250 
КП Враое 2  
катастарска парцела 
4451/17, 4453/3, 4451/7, 4451/9, 4450/8, 4450/7, 4451/7, 4450/2, 4449/2, 4448/2, 4447/2; 
КП Суви Дпл 
катастарска парцела 
1151/1, 1146, 1147/1, 1143/1, 1144, 1145, 1139/1, 1138/1, 1137/1, 1130, 1129/1, 1133, 1134, 1127/1, 1126, 1122, 
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1121, 1118, 1117, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1107, 1106, 1105/1, 1104, 1155, 1165/1-пут, 1156-пут, 487, 
488, 489, 490, 494; 
КП Ранутпвац 
катастарска парцела 
1484/1, 1479/1, 1478/1, 1477/1, 1477/2, 1476/2, 1475/2, 1474/3, 1473/2, 1472/2, 1471/2, 1470/2, 1469/2, 
1468/2, 1467/2, 1466/2, 1465/2, 1463/2, 1462/2, 1461/2, 1460/2, 1459/4, 1459/3,  1458/3, 1456/2, 1455/2, 
1454/2, 1453/2, 1452/2, 1451/2, 1450/2, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 1444/2, 1443/2, 1440/2, 1439/2, 1438/2, 
1437/2, 1436/2, 1435/2, 1434/6, 1426/2, 1425/1, 1424/2, 1422/2, 1421/2, 1419/2, 1418/2, 1417/2, 1416/2, 
1414/2, 1413/2, 1404/2, 1403/2, 1400/2, 1399/2, 1398/2, 1397/2, 1396/2, 1395/1, 1393/3, 1490/40-пут, 1490/49, 
1490/48, 1490/47, 1490/46, 1490/45, 1490/22, 1490/20, 1490/21, 1490/20, 1490/19, 1490/32, 1490/37, 1490/31 
1490/41, 1505, 1491, 1498/2. 
 
 Кплектпр Враоска Баоа  DN 225, 250, 280, 315 и 400 

КП Враоска Баоа 
катастарска парцела 470, 2997, 430/1, 2992 (ДП II Б реда брпј 442); 
КП Кумаревп 
кататстарска парцела 2545, 2561, 2547, 2548/1; 
 КП Тпплац 
катастарска парцела 566, 5680, 5687; 
КП Ћукпвац 
катастарска парцела 6116/1, 6092, 6108, 6084, 2190/1, 2191, 6083-пут; 
КП Враое 1 
катастарска парцела 12886/1-река Jужна Mправа, 10296/3-пут, 10296/2, 10296/4. 

Пратећи пбјекти 
На траси кплектпра птпадних впдa DN 400, DN 315, DN 280, DN 250, DN 225 и  DN 110 кап пратећи 

пбјекти ће се градити: 
 щахтпви,  пумпне станице и растерне преливне грађевине. 

 Планира се изградоа седам пумпних станица и тп: 
 Пумпна станица Суви Дпл 

За препумпаваое птпадне впде Сувпг Дпла, Мешкпвца, Мпщтанице и Ранутпвца у кпнашнпј 
фази предвиђена је префабрикпвана пумпна станица щахтнпг типа. Кплишине птпадне впде кпје PS 
препумпава пдређене су хидраулишким мпделпм кпји није предмет пвпг прпјекта и изнпсе 6 l/s. Пптребна 
Инсталисана снага PS је 25 кW. Висина дизаоа је 25,00 м. 

 Пумпна станица Ранутпвац 
За препумпаваое птпадне впде предвиђена је префабрикпвана пумпна станица щахтнпг типа. Висина 
дизаоа је 30,00 м. 

 Пумпна станица Плави мпст 
За препумпаваое птпадне впде предвиђена је префабрикпвана пумпна станица щахтнпг типа. Кплишине 
птпадне впде кпје PS препумпава и изнпсе 34 l/s. Пптребна Инсталисана снага PS је 60 кW. Висина дизаоа је 
30,00 м. 

 Пумпна станица Враоска Баоа 
За препумпаваое птпадне впде предвиђена је префабрикпвана пумпна станица щахтнпг типa. Кплишине 
птпадне впде кпје PS препумпава изнпсе 34 l/s. Пптребна Инсталисана снага PS је 60 кW. Висина дизаоа је 
30,00 м. 

 Пумпна станица Кумаревп 
За препумпаваое птпадне впде предвиђена је префабрикпвана пумпна станица щахтнпг типа. Кплишине 
птпадне впде кпје PS препумпава изнпсе 37 l/s. Пптребна Инсталисана снага PS је 60 кW. Висина дизаоа је 
30,00 м.  

 Пумпна станица Ћукпвац 
За препумпаваое птпадне впде предвиђена је префабрикпвана пумпна станица щахтнпг типа. Кплишине 
птпадне впде кпје PS препумпава изнпсе 42 l/s. Пптребна Инсталисана снага PS је 45 кW. Висина дизаоа је 
20,00 м. 

 Пумпна станица Ћукпвац 1 
За препумпаваое птпадне впде прекп мпста на Јужнпј Мправи дп улаза у ПППВ предвиђена је 
префабрикпвана пумпна станица щахтнпг типа. Кплишине птпадне впде кпје PS препумпава изнпсе 56 l/s. 
Пптребна инсталисана снага PS је 60 кW. Висина дизаоа је 20,00 м. 
Села Кумаревп, Мешкпвац, Мпщтаница и Бресница биће укљушена у другпј фази развпја мреже пдвпђеоа 
птпадних впда са пвпг ппдрушја дп ппстрпјеоа за прешищћаваое. Пумпне станице су неппхпдне да би се 
птпадне впде пумпале прекп Јужне Мправе Мправе дп кпмпре за ппвезиваое на главнпм кплектпру Враоске 
Баое. 
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ПРИПРИТЕТИ  
Трасе нпвих кплектпра су планиране привреднп радне зпне и сепска насеља у ппбрђу на 
теритприји града Враоа. Оихпва изградоа зависи пд врсте  технплпщких пдпадних впда 
из привредних зпна и насељених места.  

 
6.2.3. АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
  Град Враое је изградип пкп 5% планиране мреже у центру града. Изузетнп 
ппвпљна кпнфигурација терена пп питаоу пдвпђеоа ппврщинских птпадних впда није 
успела да рещи пвај прпблем.  
ПРИПРИТЕТИ  
Изградоа атмисферске канализације фазнп, на пснпву “Прпјекта развпја система за 
впдпснадбеваое, пдвпђеое и прешищћаваое птпадних впда“ или нпвпг Прпјекта 
пдвпђеоа атмпсферских впда. 
 

ПСТАЛА ХИДРПТЕХНИШКА ПРПБЛЕМАТИКА 
  Будући развпј система за защтиту пд великих впда на теритприји Града Враоа 
ппдразумева ппщтпваое следећих критеријума за тражеое пптималних рещеоа: 
• Заштитни системи мпрају се уклппити у урбанп и псталп пкружеое, и пп правилу 
дпбијају вищенаменске функције: 
 (а) линијски защтитни системи - кап елемент урбанпг уређеоа пбала, впдећи 
рашуна п функципналнпм ппвезиваоу насеља са рекама; 
 (б)   системи за пдвпдоаваое - за кпмплексне мелипраципне системе; 
 (в) ретензије за ублажаваое таласа великих впда - кап елемент рекреаципних 
ппврщина насеља, а и привеоиве у ппљппривреднпј прпизвпдои. 
• На бујичним впдптпцима защтита се пбавља, где гпд је тп мпгуће, активним мерама 
ублажаваоа ппплавних таласа ретензијама вищенаменскпг карактера и мерама кпје 
треба ће се предвидети ''Планпм за пдбрану пд бујишних ппплава и других пратећих 
ппјава щтетнпг дејства впда'', шија израда се сматра припритетнпм. 
• Ппвећаое ппузданпсти защтитних система реализацијпм "касета", кпјима се 
евентуални прпбпј линија пдбране лпкализује на маопј ппврщини. 
•  Насипи се мпрају такп уклппити у све друге садржаје кпји се граде у близини, да не 
буде угрпжена оегпва функција и да у неппсреднпј близни насипа нема пбјеката кпји би 
мпгли да птежају или пнемпгуће оегпвп пдржаваое у перипдима дугптрајне пдбране пд 
великих впда. 
• Пдбрану пд ппплава и бујица планирати усаглащенп и интегрисанп са ''Планпм за 
прпглащеое ерпзипних ппдрушја и спрпвпђеое антиерпзипних мера Града" шија се 
израда сматра припритетнпм. 
Защтита пд ппплава и бујица треба да буде кпмбинација пасивних мера (линијски 
защтитни системи), активних мера (изградоа и нашин кприщћеоа акумулација) и щтп је 
нарпшитп важнп, прганизаципних мера, кпје треба да спреше да се у пптенцијалнп 
угрпженим припбаљима не планирају нпви урбани, привредни и инфраструктурни 
садржаји. Кпмбинацијпм пвих мера се мпже пбезбедити ппжељна сигурнпст пд 
ппвпдоаваоа - верпватнпћа ппјаве пд 1% за градске услпве и 2% за сепске и 
ппљппривредна земљищта. 
Пдвпдоаваое је неппхпднп кап ппследица великих впда и ерпзије. У пквиру 
пптенцијалних ерпзипних прпцеса ппдрушје Града Враоа има изражен прпблем са 
бујишним впдптпцима и перипдишним плављеоем. Присуствп превлажних терена је 
минималнп, такп да не ппстпји пптреба за већим мелипраципним системима за 
пдвпдоаваое, али су системи и мере за пдбрану пд ппплава неппхпдни. У тпм смислу, 
ппред ппстпјећих насипа на и пбалпутврда на Јужнпј Мправи планирати изградоу нпвих 
насипа. С пбзирпм да за Град Враое дп сада нису урађени ''План за прпглащеое 
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ерпзивних ппдрушја'' и ''План защтите пд ппплава'', оихпва израда у планскпм перипду се 
намеће кап припритет. 
Река Јужна Мправа ће се регулисати према  Главнпм прпјекту регулације Јужне Мправе 
и оених притпка (Институт "Јарпслав Шерни", Бепград 2017. гпдине). У склппу наведене 
регулације ће се извести дппуна пдбрамбених насипа. 
Развијаое мелипраципних система у пквиру дплинскпг развпјнпг ппјаса би требалп 
ставити кап припритет, где су најквалитетније бпнитетне класе земљищта, кпје се кпристе 
за ппљппривредну прпизвпдоу. 
У летоим перипдима пптребнп је навпдоавати услпвнп све пд кпте 400 m н.в. и ниже. 
Системе на најнижим кптама терена развијати кап двпнаменске, такп да се мпгу 
кпристити и за пдвпдоаваое и за навпдоаваое. Пни су припритет у  реализацији 
Прпстпрнпг плана. 
 
БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "ВРТПГПЩ"  
са мрежпм ппстрпјеоа за навпдоаваое 
 Брана и акумулација "Вртпгпщ" се планира и прпјектује у циљу искприщћеоа 
пптенцијала Вртпгпщке реке за навпдоаваое ппљппривредних ппврщина у щирпкпј 
јужнпмправскпј кптлини, јужнп пд Враоа. На бази спрпведених  билансних и технп-
екпнпмских анализа, усвпјенп је пптималнп преграднп местп за изградоу бране и 
пснпвне перфпмансе пбјекта. Изабранп је низвпднп преграднп местп, неппсреднп на 
изласку Вртпгпщке реке из клисуре. 

Преградна кпнструкција: У питаоу је насута брана, зпниранпг пресека са 
централним вертикалним глиненим језгрпм и защтитнпм филтарскпм зпнпм. У решнпм 
кприту глиненп језгрп се фундира на стени, те дпбија фпрму „шепа“. Искпп у нанпсу је 
нагиба 1:1. 
На левпј пбали прпјектпван је у нивпу круне бране кпнтрплнп-кпмандни пбјекат за 
смещтај ппсаде бране  (рукпвалац ппремпм, шуварска служба) кап и приступни пут са 
мпстпвскпм кпнструкцијпм прилаз улазнпј грађевини. 
Пснпвне карактеристике бране: 

- Врста бране    насута са  глиненим  језгрпм 
- грађевинска висина бране          ~   53,00 m 
- висина бране пд терена     ~   38,50 m 
- дужина бране у круни     ~ 165,00 m 
- щирина бране у круни     ~     5,00 m 
- щирина бране у стппи     ~ 175,00 m 
- нагиб узвпднпг лица бране     1:2,4 
- нагиб низвпднпг лица бране     1:2,0 
- кпта круне бране       560,00 m н.в. 
- кпта максималнпг усппра           558,95 m н.в. 
- кпта нпрмалнпг  усппра      557,00 m н.в. 
- кпта прага прелива                     557,00 m н.в. 
- укупна запремнина бране       ~315.000 m3 

-        камени  набашај      ~ 35.000 m3 
-        насип ( щљункпвитп-пескпвигти материјал)    ~220.000 m3 
-        глина        ~  45.000 m3 
-        филтри        ~ 14.000  

Дисппзиција прибранских пбјеката: Усвпјенп технишкп рещеое преградне 
кпнструкције услпвљава избпр и дисппзиције прибранских пбјеката. Хидрплпщке 
карактеристике Вртпгпщке реке пмпгућавају да се пбјекти за евакуацију великих впда, 
пражоеое акумулације, захватаое впде и скретаое реке за време грађеоа пбједине у 
једнпм пбјекту, щтп представља најраципналније рещеое. Планира се једна грађевина у 
кпјпј су скпнцентрисане следеће функције: 
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- Евакуцаија великих впда (10000 гпдищоа впда) 
- Улаза у пптпшни пбјекат 
- темељнпг испуста  са затварашницпм  
- Смещтаја мащинске сале са ппремпм за манипулацију и мптажу/ демпнтажу 

ппреме. 
Прелив: Щахтни прелив је са вертикалним пкнпм. Прелив је слпбпдан, 

некпнтрплисан. Димензипнисан је да прппусти велику впду ппватрнпг перипда 10000 
гпдина. 

Темељни испуст: Темељни испуст је у склппу улазне грађевине - кпнструкције и 
захватаое впде, са функцијпм да се прекп оега мпже управљати нивппм впде у 
акумулацији. 

Захват за навпдоаваое: За  ппребе  навпдоаваоа захватаће се ппврщински 
тпплији слпјеви  впде. За  пву намену предвидети захват кпјим се мпже кпнтинуалнп 
пратити прпмена нивпа впде у акумулацији: пд максималнпг нивпа у  акумулацији дп 
минималнпг раднпг нивпа. 

Оптпчни тунел, скретаое реке за време грађеоа 
Накпн заврщетка радпва на изградои пптпшнпг тунела, улазне и излазне грађевине, 
треба  изврщити скретаое реке крпз пптпшни  тунел у левпм бпку бране. 
Скретаое се мпже изврщити израдпм ниских насипа – канала, щтп је са станпвнищта 
присутне механизације, ппвпљнија варијанта. При тпме се, у климатски и хидрплпщки 
најппвпљнијем перипду, радпви на искппу и насипаоу глиненпг „шепа“ у решнпм кприту 
и изради дела иноекципне галерије, пбављају пре скретаоа реке, уз црпљеое впде 
мпбилним пумпама (шеп“ је пптрбнп извести дп кпте 527.50 мнм. 
Скретаое реке се мпже пстварити и ппбијаоем прибпја пд талпи, при шему се глинени 
„шеп„ у решнпм кприту ради накпн скретаоа  реке. Пвп рещеое је ппузданије, али 
скупље. 
У фази изградое бране предвиђенп је скретаое реке крпз пптпшни тунел/ галерију, кпја у 
експлпатаципнпм перидпу ппстаје преливни тунел/ галерија.Улаз у пптпшни тунел (кпта 
дна 526.00 мнв) је рещен у преливнпј кпнструкцији: цевасти птвпр у кплену  щактнпг 
прелива прешника 2,5 m, дужине  (средое) пкп 6 m. На улазу су предвиђене нище  за 
спущтаое табластпг затвараша димензија 3,5 х 3,5 m. Ппд шијпм защтитпм се врщи 
затвараое пптпшнпг пбјетка – бетпнираое шепа  (са пдгпварајуће пбликпваним 
прпщиреоем).за време бетпнираоа шепа,  кпнтрплу нивпа впде у акумулацији мпгуће је 
врщити захватпм за навпдоаваое.Имајући у виду функцију табластпг завараша на улазу у 
пптпшни тунел, исти је мпгуће рещити из вище делпва – тип Дам Балкен. 

 
ПЛАНСКА РЕЩЕОА – ПРИПРИТЕТИ 

- Рекпнструкција впдпвпдне мреже на теритприји града Враоа; 
- Прпщиреое впдпвпднпг система на сепска насеља: Нерадпвац, Павлпвац, 

Купининце, Александрпвац, Ратаје, Тибужде, Ранутпвац,  Бресница, Мпщтаница; 
- Прпщиреое ппстпјеће канализаципне мреже; 
- Изградоа кплектпра према припритетима; 
- Изградоа пумпне станице и ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда; 
- Изградоа пумпних станица у сепским насељима: Кумаревп, Ранутпвац, Мешкпвац, 

Мпщтаница, Суви Дпл и др.; 
- Изградоа пумпне станице Враоска Баоа-Кумаревп; 
- Ппвезиваое сепских насеља на систем за прешищћаваое птпадних впда; 
-Извпђеое система пбавещтаваоа и узбуоиваоа бране, кап и прппагација 

ппплавнпг таласа; 
- Израда мелпраципнпг сиситема. 
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6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 Електрпенергетска мрежа на ппдрушју града Враоа, са прекп 32 000 кприсника у 
индивидуалним дпмаћинствима и пкп 10000 физишких лица, једна пд најразвијенијих у 
Пшиоскпм пкругу.  У нареднпм планскпм перипду тенденција је у оенпм ппвећаоу, какп 
у брпју кприсника такп и ппбпљщаоу услпва пренпса електришне енергије. 
Димензипнисаое електрпенергетске мреже пбавља се према следећим улазним 
параметрима: 

1.  Прпгнпза се врщи за перипд 2009-2025. гпдине; 
2.  У прпрашунима се узима да се градскп станпвнищтвп 20% греје на струју, а 80% на 
даљинскп грејаое (кприщћене су аналитишке метпде инсталисане снаге стана кпја се 
креће у расппну 20 - 32 КW, из разлпга щтп се не распплаже са ташним ппдацима и 
није мпгуће ппставити пснпвне критеријуме прпгнпзираоа пптрпщое електришне 
енергије и снаге за ппсматрани кпнзум); 
3.  Да сепскп дпмаћинствп кпристи другу врсту енергије за грејаое и слишнп; 
4.  За дпбијаое пптрпщое електришне енергије и снаге кпристиће се аналитишка 
метпда инсталисане снаге стана јер не ппстпје ппдаци п пптрпщои електришне 
енергије и снаге за 2015. гпдину и уназад за 10 гпдина и тп за: 
. категприју дпмаћинства; 
. категприју индустрије; и 
. категприју пстали пптрпщаши. 
5.  Стппа раста пптрпщое електришне енергије и снаге за пвај перипд је 2% за све три 
категприје пптрпщаша у пднпсу на 2009.  гпдину.  
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 У планскпм перипду ппсебнп ће се пптенцирати кприщћеое алтернативних 
извпра енергије: ветра, сунца, бипмасе и др. Ппсебнп се истишу пптенцијали планскпг 
ппдрушја за кприщћеое хидрпенергије маоих впдених тпкпва, кпја ће се кпристити за 
прпизвпдоу енергије у малим хидрпелектранама. Пснпва за пдабир лпкација је Катастар 
малих хидрпелектрана, а кпнкретне лпкације ће се утврдити крпз пдгпварајућу технишку 
дпкументацију у складу са услпвима надлежних институција. 

ПРИПРИТЕТИ: 
-

-   
 

6.4. ПБНПВЉИВИ ИЗВПРИ ЕНЕРГИЈЕ 
МАЛЕ  ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ 
 Мале хидрпелектране представљају кпмбинацију преднпсти прпизвпдое 
електришне енергије из енергије хидрппптенцијала и децентрализације прпизвпдое 
електришне енергије, дпк истпвременп не ппказују негативан утицај на пкплину. 
Преднпсти малих хидрпелектрана су да гптпвп немају недпстатака, нема трпщкпва 
дистрибуције електришне енергије, немају негативни утицај на екплпгију и јефтине су за 
пдржаваое. 
 Мале хидрпелектране се шестп категпризују у мале, мини и микрп хидрпцентрале. 
У планпвима развпја ЕПС, на теритприји града Враоа изграђена је Мала хидрпелектрана 
"Првпнек". МХЕ на акумулацији Првпнек се састпји из два агрегата укупне инсталисане 
снаге пкп 1 MW на реци Баощтици. У затварашници је уграђен маои агрегат МХЕ и 
регулаципна ппрема на дпвпдима великпг и малпг агрегата. Енергетски параметри већег 
агрегата МХЕ су: инсталисани прптицај 0,9 - 1,3 m3/s, нетп пад 76 m, инсталисана  снага 
600 - 900 kW. Енергетски параметри маоег агрегата су: инсталисани прптицај 0,25 m3/s, 
нетп пад 50 m, инсталисана  снага 100 kW. 
Већи агрегат МХЕ је уграђен у мащинскпј згради, кпја је изграђена на платпу изнад 
пптппрних зидпва на сппју брзптпка и ски скпка. Дп мащинске зграде дплази се 
нпвппрпјектпванпм интернпм сапбраћајницпм пд платпа затварашнице темељнпг 
испуста. Мащинска зграда се састпји из два дела, ппдземнпг дела (АБ деп пбјекта у кпме 
ће се налазити дпвпдни цевпвпд, турбина, генератпр и пдвпдна вада електране), и 
надземнпг дела пбјекта у кпме се налазе канцеларије, спбе за смещтаое електрпппреме, 
магацини и слишнп. Спратнпст је ппдрум и приземље, с тим щтп спратна висина прати 
нпрмативе и стандарде за ппрему у пваквим пбјектима.  
Пд затварашнице на анкернпм блпку темељнпг испуста, па дп мащинске зграде великпг 
агрегата изведен је шелишни дпвпдни цевпвпд DN 800. Траса цевпвпда налази се делпм 
изнад ппстпјећег пптппрнпг зида платпа на уласку у затварашницу темељнпг испуста 
бране, прелази исппд приступнпг пута затварашници темељнпг испуста и пдатле се 
правплинијски спущта дп мащинске зграде.  
  У складу са Катастрпм малих хидрпелектрана Србије кпји је урађен за 
теритприју Републике Србије, на теритприји Града Враоа предвиђенп је вище впдптпка 
на кпјима се мале хидрпакумулације мпгу градити. И акп им је примарна улпга за 
прпизвпдоу електришне енергије, мале акумулације ће се кпристити за пптребе: 
впдпснабдеваоа насеља, навпдоаваоа ппљппривредних ппврщина, спрешаваоа 
ппплавнпг таласа, заустављаое трансппрта нанпса, узгпј риба и др. 
Псим ое, мале хидрпелектране на теритприји града Враоа ће се градити на: 
1. Впдптпк Грапещница (Килпвица), ХЕ Загузје, инсталисана снага 95 kw; 
2. Впдптпк Градска-Девптинска река, ХЕ Девптинска, инсталисана снага 100кw; 
3. Впдптпк Булутарница, ХЕ Тпван, инсталисана снага 110 kw; 
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4. Впдптпк Ветерница, ХЕ Дпбрејанце, инсталисана снага 120 kw; 
5. Впдптпк Селищки пптпк, ХЕ Самар 2, инсталисана снага 120 kw; 
6. Впдптпк Калабарина, ХЕ Јазпвица, инсталисана снага 125 kw; 
7. Впдптпк Јелащница/Нпвпселска, ХЕ Павлпвци, инсталисана снага 125 kw; 
8. Впдптпк Баоска, ХЕ Китка, инсталисана снага 1.150 kw; 
9. Впдптпк Левпрешка, ХЕ Барица, инсталисана снага 130 kw; 
10. Впдптпк Градска река, ХЕ Маркпвп Кале, инсталисана снага 150 kw; 
11. Впдптпк Барелићка, ХЕ Дпнинци, инсталисана снага 160 kw; 
12. Впдптпк Кпрбилска, ХЕ Дубрава 2, инсталисана снага 175 kw; 
13. Впдптпк Нпвпселска, ХЕ Камик, инсталисана снага 180 kw; 
14. Впдптпк Вушјанска/Гплема река, ХЕ Камик, инсталисана снага 200 kw; 
15. Впдптпк Ветерница, ХЕ Клисура, инсталисана снага 210 kw; 
16. Впдптпк Студенска река, ХЕ Бушалп, инсталисана снага 210 kw; 
17. Впдптпк Гнпјищка, ХЕ Близанци, инсталисана снага 215 kw; 
18. Впдптпк Калабарина, ХЕ Калабарина, инсталисана снага 240 kw; 
19. Впдптпк Баоска, ХЕ Дубрава 1, инсталисана снага 245 kw; 
20. Впдптпк Дпопптуљска, ХЕ Гпроа Птуља, инсталисана снага 250 kw; 
21. Впдптпк Спбпщтица, ХЕ Спкплпвац, инсталисана снага 270 kw; 
22. Впдптпк Бпрпва Лука, ХЕ Валпк, инсталисана снага 275 kw; 
23. Впдптпк Тибущка, ХЕ Кпщтан, инсталисана снага 320 kw; 
24. Впдптпк Кпрбевашка, ХЕ Пржинци, инсталисана снага 350 kw; 
25. Впдптпк Кпрбевашка, ХЕ Дуавица, инсталисана снага 380 kw; 
26. Впдптпк Нпвпселска, ХЕ Врщник, инсталисана снага 420 kw; 
27. Впдптпк Баоска/Гплема, ХЕ Гарванци, инсталисана снага 470 kw; 
28. Впдптпк Кпрбевашка, ХЕ Ћеванци, инсталисана снага 520 kw; 
29. Впдптпк Баоска, ХЕ Шутуранци, инсталисана снага 620 kw; 
30. Впдптпк Баоска/Гплема, ХЕ Барје, инсталисана снага 715 kw; 
31. Впдптпк Спбпщтица, ХЕ Самар 1, инсталисана снага 735 kw; 
32. Впдптпк Ветерница, ХЕ Балник, инсталисана снага 800 kw. 

 МХЕ у каскаднпм низу у пквиру припадајућег впдптпка/слива, микрплпкацијски 
сагледати на пснпву ппјединашнп урађених идејних рещеоа пп прибављаоу Впдних 
услпва и Услпва защтите прирпде кпје ће пбезбеђивати инвеститпр, а да при тпм не дпђе 
дп сукпба интереса у кприщћеоу прпстпра пд стране псталих кприсника. 
 У рангу мини хидрпелектрана, "LocPower“ је патентиранп рещеое за сакупљаое 
енергије. Састпји се пд нпвпг кпнцепта регулаципнпг вентила кпји мпже сакупљати 
енергију тпкпм  кприщћa у кпнтрпли прптпка и притиска. Уграђује се у свим цевима 
прпфила већим пд DN 80мм. Прпизведена електришна енергија мпже да се кпристи за 
сппствене пптребе или да се прикаши на електрпенергетски систем ЕПС-а. Збпг тпга је 
неппхпдна близина далекпвпда приликпм пдабира лпкација за ппстављаое пваквих 
регулаципних вентила. Ппседује сертификате да апсплутнп не загађује, тј. не ремети 
квалитет впде за пиће. Мпгућнпсти за уградоу су велике, иду пд бране Првпнек, 
ппдбранскпг дела, на цевпвпду сирпве впде, цевпвпду за санбдеваое впдпм и свим 
другим лпкацијама кпје неће реметити пснпвну функцију а пмпгућиће прпизвпдоу 
електришне енергије.  
 У пднпсу на катастар МХЕ Србије („Енергппрпјект“-Јарпслав Шерни, 1987. 
гпдине), предвидети самп пне вищенаменске мале акумулације са МХЕ за шију изградоу, 
на пснпву развпјних планпва интерес има лпкална смпуправа или впдппривреда. 
Укпликп се не гради мала акумулација мпгуће је, на пптезу пд места катастрпм 
предвиђене бране дп кпте максималнпг усппра, планирати захват за МХЕ у складу са 
прибављеним Впдним услпвима и Услпвима защтите прирпде. 
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Предвидети мпгућнпст и изгрдаое МХЕ снаге маое пд 100 kW, при шему треба впдити 
рашуна да не ремете реализацију прпјекта изградое МХЕ снаге веће пд 100 kW на истпм 
впдптпку. 
Приказати мпгућнпст кприщћеоа хидрппптенцијала у функцији прпизвпдне електришне 
енергије на пснпву ппдатака из Катастра МХЕ Србије, при шему исти пп питаоу 
микрплпкација и снаге ппјединашних МХЕ није пбавезајући. Збпг тпга је ппжељнп да 
плански дпкумент не буде пгранишавајући фактпр приликпм изградое пвих пбјеката. 
Пмпгућити изградоу на свим впдптпцима укпликп се ппкаже да је таква интерванција у 
прпстпру у складу са услпвима защтите прирпде и впдппривреде и да свпјим радпм неће 
угрпзити пстале кприснике прпстпра. На тертприји гада се интензивнп граде МХЕ. Тп 
умнпгпме ппправља слику града Враоа щтп се тише кприщћеоа алтернативних извпра 
енергије. 
 Пп усвајаоу нпвпг катастра малих хидрпелектрана (израда у тпку), за ппдрушје 
Прпстпрнпг плана  важиће нпвппредлпжене лпкације.  
 Мале хидрпелектране се мпгу градити и на ппљппривреднпм земљищту, уз 
предхпднп прибављену сагласнпст надлежнпг Министрства. 

 
СПЛАРНЕ  ЕЛЕКТРАНЕ 
 Спларне електране представљају мпгућнпст прпизвпдое и кприщћеоа 
електришне енергије дпбијене кприщћеоем енергије сунца. Изградоа спларних 
електрана је ппследоих гпдина све пппуларнија у Србији. Пут пд идеје дп реализације 
није једнпставан, а најважнији предуслпв за примену билп кпг прпјекта OIE јесу 
прирпдни ресурси. Град Враое је ппвпљна лпкација за инвестираое у спларне 
електране. 
 Улагаое у спларне електране је исплативп јер пва ппстрпјеоа имају изузетнп 
ниске трпщкпве пдржаваоа и не траже дпдатнп ангажпваое радника, а држава угпвара 
feed-in tarife на перипд  пд некпликп гпдина, а према Уредби кпјпм се гарантује пткуп 
електришне енергије.  Пп истеку перипда пдкупа радни век електране не мпра престати, 
пткупна цена прпизведене енергије ће се прпменити. Улагаое у спларну енергију је 
перспективнп-дугпрпшнп, стабилнп и сигурнп дпнпси прихпд.  
Прпстпрни расппред, на гпдищоем нивпу, прпсешна вреднпст енергије глпбалнпг 
зрашеоа за теритприју Републике Србије изнпси пкп 1550 kWh/m2/гпдищое за 
југпистпшну Србију. 
 Уредба п услпвима за стицаое статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша електришне 
енергије и критеријума за пцену испуоенпсти тих услпва је дпнета на Влади Републике 
Србије септембра 2009. гпдине а у складу са Закпнпм п енергетици („Службени гласник 
РС“, брпј 145/14) и Закпнпм п влади („Службени гласник РС“, брпј 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-пдлука УС, 72/12, 7/14- пдлука УС и 44/14) даје мпгућнпст 
лпкалним сампуправама да пдреде пптенцијалне лпкације за спларне електране. Град 
Враое кап пптенцијалне лпкације даје: 
Бабина Ппљана, катастарска парцела 360 и 362; 
Дпое Жапскп, катастарске парцеле 3574, 3575; 
Миланпвп, катастарска парцела 737; 
Вищевце, катастарска парцела 3097, 3144, 3145; 
Ранутпвац, катастарска парцела 33, 37; 
Крива Феја, катастарска парцела 2570/1; 
Крива Феја, катастарска парцела 10062/1; 
Крива Феја, катастарска парцела 10873; 
Мпщтаница, катастарска парцела 757/1; 
Дпое Пунущевце, катастарска парцела 802, 928; 
Тибужде, катастарска парцела 1997; 
Тпплац, катастарска парцела 544. 
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Спларне електране је мпгуће лпцирати и на другим пптенцијалним лпкацијама уз 
предхпднп прибављене сагласнпсти респрних министарстава. 
 
ВЕТРПЕЛЕКТРАНЕ 
 Ппсебнп се наглащава мпгућнпст прпизвпдое и кприщћеоа електришне енергије 
дпбијене кприщћеоем енергије ветра. У тпм ппгледу интересантна су ппдрушја Кукавице 
и Бесне Кпбиле. У пвим зпнама припритетнп се мпгу дпзвпљавати истраживаоа енергије 
ветра и оенп кприщћеое на пснпву сагласнпсти надлежнпг Министарства и услпва 
защтите прирпдних и културних дпбара. 
 Вище ппстпјећих и планирних далекпвпда 400 и 110 kV једним свпјим делпм или 
у целпсти прелазе теритприју пбухваћену границпм Прпстпрнпг плана града Враоа. 
Мале ветрпелектране се мпгу градити и на ппљппривреднпм земљищту уз предхпднп 
прибављену сагласнпст пргана надлежнпг за ппслпве ппљппивреде и живптне средине. 
 
ПЛАНСКА РЕЩЕОА - ПРИПРИТЕТИ 
Планскпм дпкументацијпм надлежних електрппривредних предузећа предвиђенп је да 
се напајаое теритприје града пбездеди из 110 kV мреже са кпјег ће се снабдеваое 
пбезбедити прекп прикљушка на нпву ТС 110 kV "Враое 2". У планскпм перипду пптребнп 
је урадити следеће: 
1. Рекпнструисати и прпщирити трафпстаницу 35/10kV "Враое 1" и друге ТС 35/10 kV 

(''Враое 2'', "Враое 3'', ''Сеоак'', ''ПКВ'', ''Власе'', ''Враоска Баоа'' са припадајућим 
наппјним впдпвима); 

2.  Планирани пбјекти наппнскпг нивпа 35kV су: 
- 35кV каблпвски впд пд ТС 110/35кV „Враое 1“ дп ТС 35/10кV „Враое 2“, 
- 35кV каблпвски впд пд ТС 110/35КV „Враое 1“ дп ТС 35/10кV „ПКВ“, 
- 35кV каблпвски впд пд ТС 35/10кV „Сеоак“ дп ТС 35/10кВ „ПКВ“, 
- Тптална рекпнструкција надземнпг впда 35кV пд ТС 35/10кV „ПКВ“ дп ТС 35/10кV 

„Враоска Баоа“. 
3. Изградити нпве трансфпматпрске станице 10/0,4kV и нпве впдпве 10kV. Планирати и 

извпдити их у складу са пптребама пптерећеоа мреже и ппраста пптрпщое 
електришне енергије. 

 
-  

У планскпм перипду ппсебнп ће се пптенцирати кприщћеое алтернативних извпра 
енергије: ветра, сунца, бипмасе и др. Ппсебнп се истишу пптенцијали планскпг 
ппдрушја за кприщћеое хидрпенергије маоих впдених тпкпва, кпја ће се кпристити за 
прпизвпдоу енергије у малим хидрпелектранама. Пажоа се ппсвећује и 
пптенцијалним лпкацијама за спларне паркпве, кпје се мпгу ппставити и у привреднп-
радним зпнама и на другим лпкацијама а нису у власнищтву града.   

 
БИПМАСА 
 Бипмаса пднпси се на живућу или дпнедавнп живућу материју, биљнпг или 
живптиоскпг ппријекла, кпја се мпже кпристити кап гпривп или за индустријску 
прпизвпдоу. Најшещће се кпристи директнп у кпнашнпј пптрпщои енергије за грејаое, 
куваое или загреваое тппле впде, али се мпже кпристити и за прпизвпдоу електришне 
енергије и тпплпте, те се пднедавнп све вище кпристи за прпизвпдоу бипгприва. Такпђе 
се мпже кпристити у индустрији за прпизвпдоу влакана и хемикалија. Бипмаса је 
пбнпвљиви извпр енергије, а уппщте се мпже ппделити на дрвну, недрвну и живптиоски 
птпад, унутар шега се мпгу разликпвати: 
Дрвна бипмаса (пстаци и птпад настап при пиљеоу, брущеоу, блаоаоу...); 
Пстаци и птпаци из ппљппривреде (слама, кукурузпвина, пкласак, стабљике, кпщтице, 
љуске...); 
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Живптиоски птпад и пстаци (измет – све врсте живптиоа + зелена маса) 
Бипмаса из птпада (зелена фракција кућнпг птпада, бипмаса из паркпва и вртпва с 
урбаних ппврщина, муљ из кплектпра птпадних впда). 
Бипмаса не укљушује прганске материје кпје су прпмеоене разним геплпщким 
прпцесима у материје пппут нафте и угља. 
 

ГЕПТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 
Ппјам гептермална енергија пднпси се на кприщћеое тпплпте Земљине унутращнпсти. 

Најпрактишнија за експлпатацију гептермалне енергије су ппдрушја где се врела маса 
налази близу ппврщине земље.  
Структура Земљине унутращопсти је таква да темепратура у зависнпсти пд структуре 
слпјева расте пд 10 дп 30°С на сваких килпметар ближи језгру. Скпрп непрпмеоива 
температура слпја Земљине кпре мпже се у великпм пбиму искпристити за 
индиректнп грејаое или хлађеое стамбених и ппслпвних пбјеката. Тпкпм зиме када је 
тлп тпплије пд грађевина на ппврщини систем-измеоиваш прекп цеви са впдпм пренпси 
тпплпту тла на зграде дпк лети када је тлп хладније пд ппврщине ради супрптнп. Исти 
систем такп служи и за грејаое и за хлађеое. 
 На теритприји градске ппщтине Враоска Баоа налази се некпликп извпра тппле 
гептермалне впде, шија се тпплптна енергија кпристи у малпм пбиму. Тренутнп је у 
изради је Идејнп рещеое тпплификације пд Враоске Баое дп Враоа где ће се тппла 
впда кпристити за грејаое. 
 

6.5. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИПНА ИНФРАСТРУКТУРА 
TРАНСППРТНА МРЕЖА 

 Телефпнска мрежа 
 Кап планска прпгнпза усваја се да дп 2021. гпдине свакп дпмаћинствп дпбије 
телефпнски прикљушак. Данас тп укупнп изнпси пкп 35 000  телефпна за физишка лица, и 
правна лица - на сваких 10 заппслених 1 телефпнски прикљушак, щтп укупнп изнпси пкп 
2000 телефпна за заппслене. 
Укупан брпј инсталисаних телефпнских прикљушака дп 2021. гпдине изнпсиће прекп 50 
000 телефпна. 
На ппдрушју града Враоа, ппред ппстпјећих, планирају се и нпви кпмутаципни центри, 
према плану развпја, кпји ће бити ппвазани на ппстпјећу мрежу пптикпм. Истпвременп се 
планира и замена ппстпјећих дигиталних система старије генерације (DKTS) нпвим 
системима (MSAN). 
 Ппсебнп је пд интереса изградоа мреже пптишких каблпва. Будућа пптишка 
мрежа ће ппкрити трасу уз нпвппрпјектпвани државни пут првпг реда-аутппут, а 
истпвременп ће дпћи и дп свих нпвих кпмутаципних швприщта. На теритприји Изврщне 
јединице Враое пп кпнструкцији су неметални пптишки каблпви за пплагаое удуваваоем 
у цеви (ТПСМ 03(04)). У пптишкпј мрежи Телекпма Србија су у упптреби тип мпнпмпднпг 
пптишкпг влакана Г.652.Д, и Г.655.Д. 
 Прпстпрним планпм и планпвима нижег реда пбезбедиће се кпридпри за 
пптребе изградое пптишких каблпва и бакарне приступне мреже у делпвима кпји нису 
ппкривени сигналпм. 
Планира се и изградоа бежишне телекпмуникаципне мреже у CDMA технплпгији кпјпм 
ће се дп 2010. гпдине ппкрити сва места кпја нису ппкривена класишнпм телефпнијпм. За 
пве пптребе мпрају се пбезбедити мпгућнпсти за изградоу базних станица мпбилне 
телефпније и за изградоу радип-релејних система. 

 Интернет мрежа 
У складу са екпнпмских мпгућнпстима без ппсебних планских услпва и пгранишеоа 
развијати аутпматску интернет мрежу. 
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 Мпбилна телефпнија 
 На теритприји града Враоа мпнтиране су  2G базне станице и 3G МТС базне 
станице. Базне станице су ппвезане на најближи швпр трансппртне мреже директнп, 
прекп HDSL мпдема или прекп РР система. Ппред ппстпјећих базних станица у плану је 
лпцираое нпвих, да би ппкривенпст теритприје сигналпм била 100%. Нпве базне станице 
мпбилне тефпније планирају се на вище лпкација: Враое 6-31, Бунущевац, Црни Луг, 
Враоска Баоа 2, Кумаревп, Пкруглица, Трстена, Тумба,Гплемп Селп 1-2, Ущевце, 
Дпбрејанце, Рпждаце, Драгпбуждане, Китке, Мијпвце, Студена, Лалинце, Кукавица, 
Крущева глава, Сикитје, Дренпвац, Теспвищте, Клащнице, Струганица, Крстилпвица, 
Спдерце, Дубница, Нерадпвац, Клисурица, Несврта, Крива Феја, Цикуљ, Црни Врх-Китка, 
Првпнек, Дуга Лука, Требещиое, Златпкпп, Дулан, Брабарущинце, Нпва Брезпвица, 
Кппаоаое, Препбражаое, Ћуркпвица, Кпћура, а према пптреби и на другим лпкацијама 
акп се ппкажу исплативим.  

 Радип и телевизијска мрежа 
 Ппбпљщати квалитет радип и телевизијскпг система без ппсебних планских 
услпва и пгранишеоа. Дигитални пренпс сигнала је уведен 2013. гпдине у Србији и 
лпкација репетитпра на Беснпј Кпбили мпже дпбити другу намену (антенски стуб). 

 Радарска станица 
 Радарска станица Бесна Кпбила је планирана на катастарскпј парцели 10062/3 KП 
Kрива Феја, у ппврщини пд 6614м2. Катастарска парцела је у власнищтву SMATSA Д.П.П. 
Бепград. Намена је смещтај технишкп-технплпщких садржаја укљушујући и тпрао са 
радарскпм купплпм у кпме ће бити смещтен пбртни механизам радарскпг система са 
радарским антенама. Планирани технишки системи су самп радарски систем и 
телекпмуникаципна ппрема. 
Призeмљe oбjeктa je нa кoти 1904,00м, кoтa пoслeдоeг нивoa - купoлe je нa 1.928,00м 

шимe су нaдвищeнe свe прирoднe прeпрeкe у нeпoсрeднoj близини.  Кппрдинате центра 
куппле су  Y 7601769.263    X 4710554.373. 
ПРИПРИТЕТИ  за перипд 2016-2025. гпдине 
-   Примена пптишких каблпва у систему пренпса сигнала; 
-   Изградоа пптишкпг система пренпса; 
-   Ппвећаое гпвпрних канала у систену пренпса сигнала; 
- Изградоа минимум 3-4 мултисервисна швпра у граду  Враоу да би се брпј прикљушака  

у граду прпщирип на  40 000 у перипду дп 2014. гпдине; 
- Изградоа минимум 2 мултисервисна швпра у Враоскпј Баои; 
- Превпђеое свих истурених система (IS) у дигиталне, а касније у мултисервисне 

системе; 
- Према пптреби градити независну интернет мрежу; 
- Према пптребама градити базне станице мпбилне телефпније; 
- Према пптребама градити радип и ТВ репетитпре; 
- Псавремеоаваое пптрпщашких ускуга. 
 

6.6. ГАСПВПДНА И ПСТАЛА ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 На ппдрушју Града Враоа нема гаспвпда и гаспвпдних пбјеката, а планирана траса 
магистралнпг гаспвпда "јужни тпк" впди дплинпм Јужне Мправе ка Враоу. Главне мернп-
регулаципне станице планиране су у Лескпвцу и Враоу. Прпстпрним планпм Града Враоа 
се пмпгућава реализација гаспвппдне инфраструктуре у складу са закпнскпм регулативпм 
и технишким прпписима. План детаљне регулације развпднпг гаспвпда РГ 11-02 Лескпвац-
Враое са пратећим пбјектима на теритприји града Враоа пбухвата прпстпр уже зпне 
защтите развпднпг гаспвпда РГ 11-02 и пратећих пбјеката: Главне мернп-регулаципне 
станице „Враое“, пријемнп-шисташкпг места (ПШМ) из правца Лескпвца и птпремнп-
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шисташкпг места (ПШМ) према граници БЈРМ у пквиру кпмплекса Главне мернп-
регулаципне станице и пптишкпг кабла за телеметрију и управљаое системпм. 
 

6.7. ТППЛПВПДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 Дпсадащои развпј система даљинскпг грејаоа у Враоскпј Баои није на завиднпм 
нивпу и није адекватнп пратип развпј и изградоу Враоске Баое. Резултат тпга је 
релативнп мали брпј кприсника даљинскпг грејаоа. Пбјакти прикљушени на систем 
тпплификације ппдељени су у две зпне.  
Зпна 1: Завпд за дегенеративни реуматизам и ппсттрауматплпщка стаоа, Железнишкп 
пдмаралищте, Рестпран "Кишер", Стаципнар, Рестпран "Србија", Рестпран "Кпспвп", Дпм 
Здравља, ПЩ "Предраг Девечић", ПЩ ппмпћне прпстприје (бивщи хптел "Гранд"), Група 
стамбенп-ппслпвних пбјеката.  
Зпна 2: ппслпвнп прпизвпдни капацитети (тренутнп ппстпјећи пбјекти Симпп "Цвеће", 
"Расадници", Живинарска фарма, ТИВ).  
 Резултати истраживаоа извприщта термпминералних впда - Ппшев пд 1965. 
гпдине, на прпстпру Враоске Баое врщена су брпјна геплпщка, гепфизишка, 
хидрпгеплпщка и хидрпгепхемијска истраживаоа. Прве бущптине на дубини пд 20-100 m 
изведене у пределу баоскпг парка и пп пбпду, у кпјима су пткривене впде температуре 
дп 99˚С. Такпђе, пбимна гепфизишка испитиваоа из 1969. и 1986. гпдине, врщена за 
пптребе истраживаоа нафте, гаса и термалних впда.  
Прва дубпка бущптина изведена је на лпкацији железнишке станице Враое 1980. гпдине. 
Тп је бущптина ппд пзнакпм Вр-1/Х, дубине 2020 m. 
 У перипду 1988-1991. гпдине врщена су резимска псматраоа издащнпсти и 
температуре термпминералних впда Враоске Баое. Накпн извщених кпнсултација са 
струшоацима за гептермалну енергију из Француске, Канаде и Нпвпг Зеланда, лпциране 
су и изведене две дубпке бущптине ВГ-2 и ВГ-3, са измеренпм температурпм впде 126˚С. 
 За пптребе Баое каптиранп је вище извпра и бущптина (стара каптажа А1, А2, А3, 
Б1, Б1А, Б1Б, ВГ-2 и ВГ-3). Најпре је изврщена каптажа извпра при сампм пбпду дплине, 
укљушујући гвпжђевиту шесму. Извпр у парку је ппвезан са бущптинпм Б-1 дубине 120м, 
изведенпм 1979. гпдине. 
 Ппјам гептермална енергија пднпси се на кприщћеое тпплпте Земљине 
унутращопсти кпја у сампм средищту изнпси 4000-7000C щтп је приближнп температури 
ппврщине Сунца.  
 Најпрактишнија за експлпатацију гептермалне енергије су ппдрушја где се врела 
маса налази близу ппврщине земље. На мнпгим таквим лпкацијама у свету већ ппстпје 
ппстрпјеоа – измеоиваши тпплпте кпја на тај нашин загрејану впду кпристи за грејаое 
или индустријске сврхе.  
 Структура земљине унутращопсти је таква да температура у зависнпсти пд 
структуре слпјева расте пд 10 дп 30 C сваки килпметар ближе језгру. Скпрп 
непрпменљива температура слпја Земљине кпре мпже се у велпкпм пбиму искпристити 
индиректнп за грејаое или хлађеое стамбених и ппслпвних пбјеката. Тпкпм зиме када је 
тлп тпплије пд грађевина на ппврщини систем - измеоиваш прекп цеви са впдпм пренпси 
тпплпту тла на зграде дпк лети када је тлп хладније пд ппврщине ради супрптнп. Исти 
систем такп служи и за грејаое и хлађеое. 
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7. ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, 

 ПРИРПДНИХ И КУЛТУРНИХ ДПБАРА 

 

7.1.  НАШИН ВРЕДНПВАОА ШИНИПЦА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У ППСТУПКУ 
ПРПЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ, МЕРЕ ЗА СПРЕШАВАОЕ, 
ПГРАНИШАВАОЕ И КПМПЕНЗАЦИЈУ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 
 Ппстпјеће стаое ствпрених и прирпдних вреднпсти на прпстпру пбухваћенпм 
Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана Града Враоа указују на кљушне екплпщке 
прпблеме и извпре негативних утицаја на живптну средину.  
 Какп би се избегли или умаоили мпгући негативни утицаји планских рещеоа на 
живптну средину неппхпдна је примена мера защтите кпје се прпписују на пснпву 
утврђенпг стаоа прирпдних и ствпрених вреднпсти на ппдрушју Плана, предвиђених 
активнпсти за реализацију планских рещеоа у планскпм перипду уз ппщтпваое нашела 
хијерархије и кппрдинације кпје пбавезује на усвајаое пбавезујућих смерница и мера 
защтите живптне средине Стратещке прпцене утицаја на живптну средину планпва вищег 
хијерархијскпг нивпа. 
 
7.1.1.  ЗАЩТИТА ВАЗДУХА 
 Защтита ваздуха на ппдрушју Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана Града 
Враоа се спрпвпди у циљу спрешаваоа кумулативних ефеката негативних утицаја 
планираних садржаја са негативним утицајима из пкружеоа. Защтита и пшуваое 
квалитета ваздуха на ппдрушју Плана, пбухвата мере превенције и кпнтрпле емисије 
загађујућих материја из свих извпра загађеоа (ппкретних и стаципнарних), какп би се 
спрешип и умаоип оихпв утицај на квалитет ваздуха и минимизирали пптенцијалнп 
негативни ефекти на живптну средину и здравље станпвнищтва. Защтита квалитета 
ваздуха и спрешаваое емисије у ваздух спрпвпди се у складу са: 
- Закпнпм п защтити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13); 
- Уредбпм п гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стаципнарних извпра загађиваоа, псим ппстрпјеоа за сагпреваое („Сл. гласник РС”, 
бр.111/15); 
- Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 
РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13); 
Управљаоа квалитетпм ваздуха на ппдрушју Прпстпрнпг плана Града Враоа је пптребнп 
усппставити крпз:  
• увпђеое јединственпг система праћеоа и кпнтрпле нивпа загађенпсти и 
пдржаваое базе ппдатака п квалитету ваздуха;  
• утврђиваое надлежнпсти;  
• усппставље лпкалне мреже и услпва ппд кпјима се врщи мпнитпринг;  
• утврђиваое пбавезе надлежнпг пргана да релевантне ппдатке п квалитету 
ваздуха дпставља Агенцији за защтиту живптне средине и стави на увид јавнпсти.  
 

Ппщте смернице и мере защтите ваздуха:  
• пбавезна је кпнтрпла и пдржаваое емисије загађујућих материја у ваздух у 

закпнски дпзвпљеним границама на ппдрушју Прпстпрнпг плана Града Враоа;  
• пшуваое и унапређеое ппстпјећих ппјасева защтитнпг зеленила и 

прилагпдђаваое функцији защтите пд аерпзагађеоа прпјектпм пејзажнпг 
уређеоа, уз кприщћеое претежнп аутпхтпних врста, уклппљених у амбијент и 
предеп; 

• ппдизаое нивпа кпмуналне хигијене на ппдрушју плана;  
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• рекпнструкција градских и псталих сапбраћајница за мерпдавнп сапбраћајнп 
пптерећеое;  

• ппдстицаое кприщћеоа екплпщки прихватљивијих енергената, пбнпвљивих 
извпра енергије и увпђеое енергетске ефикаснпсти;  

• смаоеое брпја индивидуалних кптларница и лпжищта, щиреое система 
централизпванпг снабдеваоа енергијпм, щиреое гасификаципнпг система;  

• пбпстранп/једнпстранп пзелеоаваое сапбраћајница свих рангпва и категприја и 
пзелеоаваое свих ппврщина у функцији сапбраћаја (паркинг-прпстпра, платпа);  

• рекпнструкција ппстпјећих и реализација нпвих зелених ппврщина свих 
категприја;  

• сви ппстпјећи и планирани прпизвпдни и други ппгпни, кпји представљају извпре 
аерпзагађиваоа у пбавези су да примене најбпље дпступне технике и технплпгије 
у циљу спрешаваоа и смаоена емисије щтетних и ппасних материја у ваздух и 
живптну средину;  

• за слушај прекпрашеоа гранишних вреднпсти нивпа загађујућих материја у ваздуху, 
предузети дпдатне технишкп-технплпщке мере какп би се кпнцентрације 
загађујућих материја свеле у прпписане вреднпсти;  

• изврщити пзелеоаваое планскпг ппдрушја, аутпхтпним дрвенастим и жбунастим, 
брзпрастућим врстама, птппрним на загађеое, при шему треба избегавати 
алергене врсте; 

• рекпнструкција ппстпјећих и реализација нпвих прпјеката (пбјеката, технплпгија, 
инфраструктуре) пптенцијалних загађиваша ваздуха, мпгућа је уз ппступак 
прпцене утицаја на живптну средину, у складу са Уредбпм п утврђиваоу Листе 
прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и Листе прпјеката за кпје се мпже 
захтевати прпцена утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08); 

• пбавезан је мпнитпринг утицаја загађенпсти ваздуха на здравље станпвнищтва, 
пбјављиваое резултата праћеоа и инфпрмисаое јавнпсти и надлежних 
институција, у складу са важећим Закпнпм и ппдзакпнским актима;  

• неппхпдна је стална едукација и ппдизаое екплпщке свести п знашају квалитета 
ваздуха и живптне средине; 

• у циљу спрешаваоа негативних утицаја на живптну средину и здравље 
станпвнищтва и ппбпљщаоа ппстпјећег стаоа у пквиру пве екплпщких целина, 
зпна и ппјаса пптребнп је спрпвпдити мере защтите живптне средине: 
реализација прпјеката (пбјеката, садржаја и извпђеое радпва) мпра садржати 
инструменте директне защтите живптне средине (спрешаваое и минимизираое 
пптенцијалнп щтетних утицаја и негативних ефеката пп живптну средину), збпг 
шега је пбавезнп ппкретаое ппступка прпцене утицаја за прпјекте, радпве и 
пбјекте кпји мпгу утицати на квалитет и капацитет живптне средине у складу са 
важећпм закпнскпм регулативпм и Уредбпм п утврђиваоу Листе прпјеката за кпје 
је пбавезна прпцена утицаја и Листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена 
утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08). 

 

Ппсебне смернице и мере защтите ваздуха  
Пператер стаципнарнпг извпра загађиваоа ваздуха у пбавези је:  
• да спрпведе мере за смаоеое загађиваоа ваздуха у ппступку прпјектпваоа, 

градое и редпвнпг рада (кприщћеоа) такп да не испущта загађујуће материје у 
ваздух у кплишини већих пд гранишних вреднпсти емисије;  

• за слушај квара уређаја кпјим се пбезбеђује спрпвпђеое прпписаних мера 
защтите или ппремећаја технплпщкпг прпцеса збпг шега дплази дп прекпрашеоа 
гранишних вреднпсти емисије, пператер је дужан да квар или ппремећај птклпни 
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или прилагпди рад нпвпнасталпј ситуацији или пбустави технплпщки прпцес какп 
би се емисија свела у дпзвпљене границе у најкраћем рпку;  

• за слушај прекпрашеоа гранишних вреднпсти нивпа загађујућих материја у ваздух 
пператер је дужан да предузме технишкп-технплпщке мере или да пбустави 
технплпщки прпцес, какп би се кпнцентрације загађујућих материја свеле у 
прпписане вреднпсти;  

• за слушај да се у прпцесу пбављаоа делатнпсти мпгу емитпвати гаспви 
непријатних мириса, пператер је дужан да примеоује мере кпје ће дпвести дп 
редукције мириса и акп је кпнцентрација емитпваних материја у птпаднпм гасу 
исппд гранишне вреднпсти емисије; 

• за планирани, нпвпизграђени или рекпнструисани стаципнарни извпр загађиваоа 
за кпји није прпписана пбавеза издаваоа интегрисане дпзвпле или израде 
студије п прпцени утицаја на живптну средину, пператер је дужан да пре пущтаоа 
у рад прибави дпзвплу;  

• да акп пбавља делатнпст прпизвпдое, пдржаваое и/или ппправке сакупљаоа, 
пбнављаоа и пбраде, кпнтрплу кприщћеоа, стављаоа на тржищте, трајнпг 
пдлагаоа и искљушиваоа из упптребе прпизвпда и ппреме кпји садрже супстанце 
кпје пщтећују пзпнски пмпташ, у пбавези су да прибаве дпзвплу респрнпг 
Министарства;  

• да, акп се бави сервисираоем и искљушиваоем из упптребе прпизвпда и/или 
ппреме кпја садржи кпнтрплисане супстанце, (супстанце кпје пщтећују пзпнски 
пмпташ билп да су шисте или у смеђи, без пбзира да ли се први пут кпристе или су 
сакпуљене, пбрађене или пбнпвљене псим пних кпје се налазе у гптпвпм 
прпизвпду) мпра исхпдпвати дпзвплу респрнпг Министарства.  

 
7.1.2.  ЗАЩТИТА ВПДА 
 Мере защтите ппврщинских и ппдземних впда ће се спрпвпдити у складу са 
циљевима защтите живптне средине: пшуваоа живпта и здравља људи, смаоеоа 
загађеоа и спрешаваоа даљег ппгпрщаоа стаоа впда на пвпм ппдрушју, пбезбеђеоа 
несметанпг кприщћеоа впда за разлишите намене, защтите впдених екпсистема и 
ппстизаоа стандарда квалитета живптне средине. Стратещка прпцена утицаја на живптну 
средину даје пснпвне мере защтите впда кпје је неппхпднп даље спрпвести, на 
хијерархијски нижем нивпу (разрада и кпнкретизација крпз ппступак прпцене утицаја на 
живптну средину и Студију п прпцени утицаја на живптну средину за сваки прпјекат за 
кпји се захтева прпцена утицаја). Защтита и унапређеое квалитета ппврщинских и 
ппдземних впда заснпвана је на мерама и активнпсти кпјима се оихпв квалитет щтити и 
унапређује прекп мера забране, превенције, пбавезних мера защтите, кпнтрпле и 
мпнитпринга у циљу пшуваоа живпта и здравља живпг света, ппстизаоа стандарда 
квалитета живптне средине, смаоеоа загађеоа, спрешаваоа даљег ппгпрщаоа стаоа 
впда и пбезбеђеое нещкпдљивпг и несметанпг кприщћеоа впда за разлишите намене.  
 У циљу унапређеоа, спрешаваоа, пгранишеоа и кпмпензације негативних утицаја 
Плана на ппврщинске и ппдземне впде, неппхпднп је спрпвпдити стрпге мера защтите 
приликпм планираоа и реализације планираних прпјеката и садржаја. Све смернице и 
мере защтите впда мпрају се спрпвпдити у складу са: 
- Закпнпм п впдама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
- Уредбпм п класификацији впда („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68); 
- Уредбпм п категпризацији впдптпка („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68); 
- Уредбпм п гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у впдe и 
рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл.гл.РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16 ); 
- Уредбпм п гранишним вреднпстима припритетних и припритетних хазардних 
супстанци кпје загађују ппврщинске впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл.гл.РС“, 
бр.24/14); 
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- Уредбпм п гранишним вреднпстима загађујућих материја у ппврщинским и 
ппдземним впдама и седименту и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл.гл.РС“, бр.50/12); 
- Правилникпм п утврђиваоу впдних тела ппврщинских и ппдземних впда 
впдптпкпва („Сл.гласник РС“, бр.96/10); 
- Правилникпм п пдређиваоу граница ппдсливпва („Сл.гласник РС“, бр.54/11); 
- Правилникпм п ппасним материјама у впдама („Сл. гласник СРС”,  бр. 31/82); 
- Правилникпм п нашину и минималнпм брпју испитиваоа квалитета птпадних 
впда („Сл. гласник СРС”,  бр. 47/83 и 13/84 (исправка)); 
- Правилникпм п параметрима екплпщкпг и хемијскпг статуса ппврщинских впда и 
параметрима хемијскпг и квантитативнпг статуса ппдземних впда („Сл. гласник РС”, бр. 
74/11). 
 Ппщте мере управљаоа квалитетпм впда - впдних ресурса пбухватају пбавезу да 
се на ппдрушју Прпстпрнпг плана Града Враоа, у складу са закпнскпм регулативпм:  
• усппстави интегралнп управљаое впдама, впдним пбјектима и впдним 

земљищтем;  
• пбезбеди дпбар екплпщки статус ппврщинских впда, квалитет структуре и 

функципнисаоа акватишних екпсистема ппврщинских впда;  
• спреши директнп и индиректнп загађиваое (унпщеое супстанци или тпплпте впду 

или земљу кпје мпгу бити щтетне пп људскп здравље, квалитет акватишних 
екпсистема, припбалних екпсистема);  

• пбезбеди защтита, унапређеое и пбнављаое свих ппврщинских впда у циљу 
пствариваоа дпбрпг статуса ппврщинских и ппдземних впда.  

• усппстави интегралнп управљаое впдама, впдним пбјектима и впдним 
земљищтем;  

• пбезбеди дпбар екплпщки статус ппврщинских впда, квалитет структуре и 
функципнисаоа акватишних екпсистема ппврщинских впда;  

• спреши директнп и индиректнп загађиваое (унпщеое супстанци или тпплпте впду 
или земљу кпје мпгу бити щтетне пп људскп здравље, квалитет акватишних 
екпсистема, припбалних екпсистема);  

• пбезбеди защтита, унапређеое и пбнављаое свих ппврщинских впда у циљу 
пствариваоа дпбрпг статуса ппврщинских и ппдземних впда.  

 
Ппщте смернице защтите впда:  
• спрешаваое даљег загађеоа река кпје прптишу крпз ппдрушје Прпстпрнпг плана 

Града Враоа, нарпшитп реке Јужне Мправе са оеним притпкама и ппдизаое 
квалитета впде на вищи нивп; 

• уклаоаое „дивљих деппнија” на пбалама река и пппщтраваое казнене пплитике 
из пве пбласти какп би се спрешилп оихпвп ппнпвнп ствараое;  

• неппхпднп је врщити анализе квалитета впде реке Јужне Мправе на улазу и на 
излазу Града Враоа кап и на директним фекалним испустима у реку; 

• прпщиреое и рекпнструкција ппстпјеће канализаципне мреже и ппвезиваое свих 
насеља на канализаципну мрежу;  

• защтита впда (ппврщинских и ппдземних) и защтита пд впда треба да буду међу 
припритетима планскпг акта; Ппред пбнпве прирпдне вегетације у 
ИЗВПРИЩТИМА, у фпрланду ВПДПТПКПВА резервисати прпстпр за изградоу 
пбалпутврда; регулисаое впдптпка извести у щтп већпј мери на натурални нашин; 

• неппхпднп је предвидети рещеое евакуације санитарних, фекалних и других 
птпадних впда. Птпадне впде не упущтати у ппстпјеће регулисане и нерегулисане 
впдптпке без претхпднпг третмана дп нивпа квалитета впде впдптпка у кпји се 
впде упущтају (системи за прешищћаваое птпадних впда). Стпга је неппхпднп 
изградити планиранп Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда Града Враоа, 
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а такпђе и маое уређаје за прешищћаваое птпадних впда већих катастарских 
ппщтина; 

• канализаципни систем градити кап сепараципни са ппсебним кплектпрпм за 
пдвпђеое атмпсферских впда;  

• изградоа уређаја и ппстрпјеоа за третман свих технплпщких птпадних впда у 
пквиру ппјединашних радних кпмплекса;  

• дпзвпљене су искљушивп впдпнепрппусне септишке јаме у насељима и делпвима 
насеља, кап прелазнп рещеое дп изградое канализаципне мреже;  

• защтиту пд ппплава извести активним мерама ублажаваоа ппплавних таласа;  
• регулацију маоих впдптпка, треба пбављати пп принципима „натуралне 

регулације”, кпја ппдразумева щтп маоу упптребу грубих вещташких 
интервенција (кинетираоа кприта, пблагаоа целпг пппрешнпг прпфила каменпм и 
бетпнпм итд.) какп би се у целпсти пшували впдени екпсистеми и неппсреднп 
припбаље;  

• при регулацији впдптпка у зпни насеља, ппред функципналних критеријума, 
примерити и урбаним, естетским и другим услпвима кпји пплемеоују живптну 
средину; 

• за целине и зпне за кпје ће се радити урбанистишки планпви, кап пбавезну меру 
превенције, планирати канализаципну мрежу са ппстрпјеоима (уређајима) за 
прешищћаваое птпадних впда мерпдавнпг капацитета- кап независтан систем са 
ппстрпјеоем за прешищћаваое птпадних впда или заједнишки за вище насеља. 

 
Ппщте мере защтите ппврщинских и ппдземних впда - мере забране у циљу 
пшуваоа и защтите квалитета впдa:  
• забраоенп је упущтаое (унпщеое) свих врста птпадних впда кпје садрже 

хазардне и загађујуће супстанце изнад прпписаних гранишних вреднпсти емисије, 
а кпје мпгу дпвести дп ппгпрщаоа тренутнпг стаоа свих ппврщинских и 
ппдземних впда;  

• забраоенп је испущтаое (упущтаое) свих птпадних впда у стајаће впде, акп је та 
впда у кпнтакту са ппдземнпм впдпм, кпја мпже прпузрпкпвати угрпжаваое 
дпбрпг екплпщкпг или хемијскпг статуса стајаће впде;  

• забраоенп је кприщћеое ђубрива или средстава за защтиту биља у пбалнпм 
ппјасу щирине дп 5m свих впдптпкпва;  

• забраоенп је испущтаое у јавну канализацију свих птпадних впда кпје садрже 
хазардне супстанце изнад прпписаних вреднпсти, кпје мпгу щтетнп делпвати на 
мпгућнпст прешищћаваоа впда из канализације, кпје мпгу пщтетити 
канализаципни систем и ппстрпјеое за прешищћаваое впда, кпје мпгу негативнп 
утицати на здравље лица кпја пдржавају канализаципни систем;  

• забраоенп је кприщћеое напущтених бунара кап септишких јама;  
• забраоенп је деппнпваое, прпсипаое и пстављаое у зпни фпрланда и у кприта 

за велику впду прирпдних и вещташких впдптпка, билп каквих материјала кпји 
мпгу загадити впде;  

• забраоенп је праое впзила, мащина, ппреме и уређаја у ппврщинским впдама и 
на впднпм земљищту; 

• ппсебну пажоу пбратити на пшуваое влажних станищта; пптребнп је пзнашити 
маое забарене и мпшварне ппврщине, ради защтите фауне птица мпшварица. 

 
Ппсебне мере защтите ппврщинских и ппдземних впда - пбавезе нпсипца 
прпјеката/пператера:  
• нпсипци прпјеката и пператери кпји испущтају или пдлажу материје кпје мпгу 

загадити впду, дужни су да те материје, пре испущтаоа у систем јавне 
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канализације или реципијент, делимишнп или пптпунп пдстране у ппступку 
прешищћаваоа (предтретман или третман птпадних впда у уређају или 
ппстрпјеоу за прешищћаваое птпадних впда);  

• нпсипци прпјеката и пператери - генератпри птпадних впда кпји испущтају 
птпадне впде неппсреднп у реципијент дужни су да пбезбеде прешищћаваое 
птпадних впда дп нивпа кпји пдгпвара гранишним вреднпстима емисије, пднпснп 
дп нивпа кпјим се не нарущавају стандарди квалитета живптне средине 
реципијента (кпмбинпвани приступ), узимајући стрпжији критеријум пд пва два;  

• нпсипци прпјеката и пператери генератпри птпадних впда, кпји птпадне впде 
испущтају у реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде ппгпне или 
уређаје за прешищћаваое птпадних впда дп захтеванпг нивпа;  

• нпсипци прпјеката и пператери генератпри птпадних впда, кпји птпадне впде 
испущтају у јавну (насељску) канализацију дужни су да пд надлежнпг пргана 
градске управе исхпдују Акт п испущтаоу птпадних впда у јавну канализацију;  

• нпсипци прпјеката и пператери генератпри птпадних впда, кпји птпадне впде 
испущтају у реципијент и јавну (градску, насељску) канализацију, дужни су да 
ппставе уређаје за мереое, да врще кпнтинуиранп мереое кплишине птпадних 
впда, да кпнтрплищу и испитују бипхемијске и механишке параметре квалитета 
птпадних впда и да извещтај п изврщеним мереоима кварталнп дпстављају 
јавнпм впдппривреднпм предузећу, министарству надлежнпм за ппслпве защтите 
живптне средине и Агенцији за живптну средину;  

• нпсипци прпјеката и пператери генератпри птпадних впда, кпји имају уређаје за 
прешищћаваое птпадних впда у пбавези су да испитују квалитет птпадних впда 
пре и ппсле прешищћаваоа, да пбезбеде редпвнп функципнисаое уређаја за 
прешищћаваое птпадних впда и да впде дневник оихпвпг рада;  

• мереоа кплишина и испитиваое квалитета птпадних впда врщи пвлащћена 
институција (правнп лице), у складу са Закпнпм п впдама;  

• нпсипци прпјеката и пператери генератпри птпадних впда у пбавези су да изврще 
накнаду за загађиваое впда (за неппсреднп или ппсреднп загађиваое впде), а 
кпји испущтају птпадне впде у сппствену канализацију, впдптпк, канале, врще 
сакупљаое, пдвпђеое и прешищћаваое птпадних и атмпсферских впда системпм 
јавне канализације, испущтају на ппљппривреднп, грађевинскп или щумскп 
земљищте загађујуће супстанце кпје на неппсредан или ппсредан нашин загађују 
впде, прпизвпде, пднпснп увпзе ђубрива и хемијска средства за защтиту биља и 
унищтаваое кпрпва, кап и детерченте на бази фпсфата;  

• нпсипци прпјеката и пператери генератпри птпадних впда у пбавези су да у 
закпнпм прпписанпм рпку дпстигну гранишне вреднпсти емисије;  

• у циљу защтите реципијента Лпкална сампуправа мпра дпнети Правилник п 
технишким и санитарним услпвима за упущтаое птпадних впда у јавну 
канализацију, кап саставни деп Пдлуке п кприщћеоу, управљаоу и пдржаваоу 
впдпвпдне, фекалне и атмпсферске канализаципне мреже на теритприји 
ппщтине. Пвим Правилникпм се прпписују услпви и нивп загађеоа птпадних 
впда, кпје ппједини технплпщки прпцеси мпрају испунити при упущтаоу у мрежу 
јавне насељске канализације. Пвп ппдразумева да индустрије кпје испущтају 
птпадне впде шији нивп загађеоа прелази пдредбе прпписане Правилникпм, 
мпрају градити свпја интерна ппстрпјеоа/уређаје за прешищћаваое птпадних 
впда (предтретман технплпщких птпадних впда); 

• сва извприщта – (прпстпр пкп впдпзахватнпг пбјекта – акумулације и бунара за 
јавнп впдпснабдеваое), пднпснп ппдрушја на кпјима се налази извприщте 
впдпснабдеваоа (акумулација и бунари за впдпснабдеваое насеља), мпрају бити 
защтићена пд слушајнпг и намернпг загађиваоа и других утицаја кпји мпгу 
неппвпљнп утицати на издащнпст извприщта, прирпдни састав и квалитет впде; 
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• за защтиту извприщта впдпснабдеваоа пптребнп је урадити Елабпрат п зпнама 
санитарне защтите, кпјим се утврђује ппврщина и прпстпрнп пружаое зпна 
санитарне защтита; 

• у циљу защтите впда у извприщту впдпснабдеваоа (акумулација, бунари), све 
активнпсти врщити у складу са Правилникпм  п нашину пдређиваоа и пдржаваоа 
зпна санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа („Сл.гласник РС”, бр.92/08); 

• у циљу кпнтрпле живптне средине и защтите впдних тела пд загађиваоа, у 
границама Прпстпрнпг плана, при имплементацији и реализацији планираних 
прпјеката, пбјеката, ппврщина, пптребнп је, у складу са Уредбпм п утврђиваоу 
Листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и Листе прпјеката за кпје се 
мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину ("Сл. гласник РС",бр. 
114/2008) ппкренути ппступак прпцене утицаја на живптну средину пред 
надлежним прганпм за защтиту живптне средине у вези дпнпщеоа пдлуке п 
изради/не изради Студије п прпцени утицаја на живптну средину.  

 
Мере защтите извприщта впдпснабдеваоа акумулације „Првпнек” 
 Земљищте и впдене ппврщине у ппдрушју защтите извприщта впдпснабдеваоа 
акумулације „Првпнек”, у складу са важећпм закпнскпм регулативпм, щтите се пд 
намернпг или слушајнпг загађиваоа и других утицаја кпји мпгу неппвпљнп утицати на 
издащнпст извприщта и здравствену исправнпст впде. Пбавезнп је уређиваое и 
пдржаваое зпна санитарне защтите и прпвпђеое мера забране, превенције, санације, 
спрешаваоа, кпнтрпле и надзпра, защтите и мпнитпринга. 

 
Услпви, мере и пдржаваое зпна санитарне защтите  
Зпна I санитарне защтите: 
• забраоена је изградоа и упптреба пбјеката и ппстрпјеоа кпја нису у функцији 

извприщта впдпснабдеваоа; 
• забраоенп је кретаое впзила у функцији извприщта ван утврђених траса, прилаз 

впзилима на мптпрни ппгпн кпја нису у функцији извприщта, кприщћеое плпвила 
на мптпрни ппгпн, пдржаваое сппртпва на впди, купаое људи и живптиоа; 

• забраоенп је напајаое стпке; 
• забраоен је кпмерцијални узгпј рибе;  
• приступ пвпј зпни дпзвпљен је самп лицу кпје управља впдпвпдпм; 
• забраоена је изградоа или упптреба пбјеката и ппстрпјеоа, кприщћеое 

земљищта или врщеое других делатнпсти забраоених у зпнама II и III. 
Зпна II санитарне защтите: 
• забраоена је стамбена изградоа; 
• забраоена је упптреба хемијскпг ђубрива, тешнпг и шврстпг стајоака; 
• забраоена је упптреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
• забраоенп је узгајаое, кретаое и испаща стпке; 
• забраоенп је камппваое, ващари и друга пкупљаоа људи; 
• забраоена је изградоа и кприщћеое сппртских пбјеката; 
• изградоа и кприщћеое угпститељских и других пбјеката за смещтај гпстију; 
• прпдубљиваое кприта и вађеое щљунка и песка; 
• забраоена је изградоа или упптреба пбјеката и ппстрпјеоа, кприщћеое 

земљищта или врщеое других делатнпсти забраоених у зпни III. 
Зпна III санитарне защтите, ,  усппставља се режим селективнпг санитарнпг надзпра и 

защтите пд загађиваоа живптне средине. У тпм циљу реализује се систем 
мпнитпринга квалитета и квантитета ппдземних впда извприщта, у складу са 
прпгрампм систематске кпнтрпле впде у извприщту: 
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• није дпзвпљена изградоа пбјеката и инсталација кпји на билп кпји нашин мпгу 
загадити впду или земљищте или угрпзити безбеднпст цевпвпда и 
впдппривредних пбјеката, 

• забраоена је изградоа индустријских пбјеката кап и других пбјеката шије птпадне 
материје мпгу загадити впду и земљищте, 

• пстале врсте привредних пбјеката мпгу се градити ппд услпвпм да се у оихпвпм 
прпјектпваоу, извпђеоу, редпвнпм раду и мпгућем удесу, пбезбеди каналисаое 
и прешищћаваое птпадних впда у складу са стандардима прпписаним закпнпм, 

• ппстпјећи пбјекти мпрају у складу са закпнпм пбезбедити каналисаое и 
прешищћаваое птпадних впда, 

• дпзвпљена је изградоа пбјеката намеоених за рекреацију и туризам, ппд 
услпвима защтите живптне средине прпписане закпнпм, 

• забраоенп је пдлагаое и складищтеое птпада и птпадних материја (сакупљаое 
самп на впдпнепрппусним ппдлпгама) а трајнп пдлагаое птпада, у складу са 
Лпкалним планпм управљаоа птпадпм,  према врсти и карактеру, али изван зпна 
санитарне защтите, 

• није дпзвпљена интензивна упптреба пестицида, хербицида и вещташких ђубрива 
на земљищту кпје се кпристи у ппљппривредне сврхе; 

• забраоенп је некпнтрплисанп деппнпваое кпмуналнпг птпада, хаварисаних 
впзила, старих гума и других материја и материјала из кпјих се мпгу пслпбпдити 
загађујуће материје испираоем или цуреоем;  

 
Мере защтите и кприщћеоа ппдземних впда 
 Утврђиваое и разврставаое резерви минералних сирпвина - ппдземних впда у 
категприје и класе, израда елабпрата п резервама ппдземних впда, впђеое евиденције п 
стаоу резерви ппдземних впда и приказиваое ппдатака геплпщких истраживаоа, 
представља пбавезу у циљу пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса. Кприщћеое 
ппдземних впда кап прирпднпг ресурса, мпже се пстварити према: 
• услпвима защтите прирпде пп кпјима се врще геплпщка, истраживаоа (у 

защтићенпм и псталпм ппдрушју); 
• пдпбреоу за детаљна хидрпгеплпщка истраживаоа; 
• елабпрату п утврђеним резервама и квалитету ппдземних впда; 
• пвери билансних резерви ппдземних впда; 

 
Пбавезе нпсипца прпјекта: 
• нпсилац прпјекта је у пбавези да исхпдује сагласнпсти за кприщћеое ппдземних 

впда; 
• пбавезна дпкументација кпју је неппхпднп прилпжити у прпцесу издаваоа 

сагласнпсти: 
- уцртана граница прпстпра у кпме ће се кпристити ресурс ппдземних впда, са 

јавним сапбраћајницама и другим пбјектима на тпм прпстпру, 
- уписани брпјеви катастарских парцела; 
- рещеое респрнпг Министарства п утврђеним и пвереним резервама ресурса 

ппдземне впде у налазищту; 
- прпјекат кприщћеоа - експлпатације ресурса ппдземних впда у налазищту; 
- акт пргана надлежнпг за ппслпве урбанизма Града Враоа, п усаглащенпсти 

кприщћеоа ппдземне впде са прпстпрним и урбанистишким планпвима  
- прпцена утицаја на живптну средину, за пбављаое делатнпсти кприщћеоа 

ресурса ппдземне впде; 
- впдни услпви. 
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7.1.3.  ЗАЩТИТА ЗЕМЉИЩТА 
 Загађеое земљищта на ппдрушју Прпстпрнпг плана Града Враоа је  мпгуће у 
слушају испущтаоа не третираних птпадних впда, прпсипаоа щтетних материја (нафте, 
нафтних деривата, уља, хемикалија), у слушају некпнтрплисанпг пдлагаоа птпадних 
материја, али и у слушају ппјаве ерпзије и клизищта. Адекватним управљаоем свим 
врстама птпада и птпадних впда кпји настају какп у фази реализације такп и у тпку 
редпвнпг рада Прпјекта, пптенцијалнп щтетни утицаји пп земљищте са пвпг аспекта се 
минимизирају.  
 Ппщте мере защтите земљищта пбухватају систем праћеоа квалитета земљищта 
(систем защтите земљищнпг прпстпра) и оегпвп пдрживп кприщћеое, кпје се пстварује 
применпм мера системскпг праћеоа квалитета земљищта: 
• праћеое индикатпра за пцену ризика пд деградације земљищта; 
• спрпвпђеое ремедијаципних прпграма за птклаоаое ппследица кпнтаминације 
и деградације земљищнпг прпстпра, билп да се пни дещавају прирпднп или да су 
узрпкпвани антрпппгеним активнпстима. 
Све смернице и мере защтите земљищта мпрају се спрпвпдити у складу са: 
- Правилникпм п дпзвпљеним кплишинама ппасних и щтетних материја у 
земљищту и впди за навпдоаваое и метпдама оихпвпг испитиваоа („Сл. гласник РС”, 
бр.23/94); 
- Уредбпм п прпграму систематскпг праћеоа квалитета земљищта, индикатприма 
за пцену ризика пд деградације земљищта и метпдплпгији за израду ремедијаципних 
прпграма („Сл.гласник РС“, бр.88/10). 
У циљу защтите живптне средине, пбавеза лпкалне сампуправе је да усппстави систем 
управљаоа земљищтем и защтиту на принципима:  
• защтите функција земљищта;  
• заустављаое деградације земљищта;  
• пбнављаое деградираних земљищта;  
• интеграције у друге сектпрске пплитике.  
Систем праћеоа квалитета земљищта, систем защтите земљищнпг прпстпра и оегпвп 
пдрживп кприщћеое пстварује се мерама системскпг праћеоа квалитета земљищта, кпји 
пбухвата:  
• праћеое индикатпра за пцену ризика пд деградације земљищта;  
• спрпвпђеое ремедијаципних прпграма за птклаоаое ппследица кпнтаминације 
и деградације земљищнпг прпстпра, билп да се пни дещавају прирпднп или да су 
узрпкпвани људским активнпстима. 

 
Мере защтите земљищта пд загађиваоа и деградације пбухватају:  
• прганизпванп управљаое птпадпм на ппдрушју Плана кпје ппдразумева 

прикупљаое, примарну селекцију, трансппрт и пдлагаое;  
• спрешаваое пренамене щумскпг и ппљппривреднпг  земљищта у грађевинскп; 
• уклаоаое дивљих деппнија са свих лпкација и увпђеое стрпжије казнене 

пплитике какп би се спрешилп ппнпвнп фпрмираое дивљих деппнија;  
• кпнтрплу управљаоа птпадпм и птпадним впдама у пквиру ппјединашних радних 

и индустријских кпмплекса;  
• кпнтрплу избпра лпкације стпшнпг грпбља (изван насеља, на пцеднпм терену, 

крупнп гранулиранпг тла и дпбрим прптпкпм ваздуха где је нивп ппдземних впда 
исппд 2,5–3 m); 

• прпмпвисаое пгранишене примене агрптехнишких мера-прганске ппљппривреде; 
• рекпнструкцију канализаципне мреже какп би се спрешиле хаварије и изливаое 

птпадних впда у земљищте;  
• пзелеоаваое и ппщумљаваое терена угрпжених ерпзијпм и клизищтима;  
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• ремедијацију и рекултивацију напущтених лпкација и лпкација угрпжених 
истпријским загађеоем;  

• дефинисати защтиту квалитетнпг ппљппривреднпг земљищта, пднпснп планирати 
изградоу на земљищту лпщијег бпнитета; неппхпднп је сагледати мпгућнпсти 
ппбпљщаоа ппљппривредне прпизвпдое крпз разне стимулативне мере и 
активнпсти; 

• ппщтпваое мера защтите живптне средине, санације и екплпщке кпмпензације 
приликпм експлпатације минералних сисрпвина (надлежни прган не мпже издати 
пдпбреое за кприщћеое прирпдних ресурса или дпбара без сагласнпсти 
респрнпг Министарства на прпјекат кпји садржи мере защтите и санације живптне 
средине). 

 
Ппсебне мере защтите земљищта пд загађиваоа и деградације:  
• пбавезнп је планираое и спрпвђеое превентивних мера защтите приликпм 

кприщћeоа земљищта за пне делатнпсти за кпје се пшекује да ће знатнп пщтетити 
функције земљищта;  

• нпсилац прпјеката/пператер (или други пблици свпјине), при свакпј прпмени 
власнищтва, је у пбавези да спрпвпде прпцену стаоа живптне средине и 
пдређиваое пдгпвпрнпсти за загађеое живптне средине, кап и намиреое дугпва 
(терета) претхпднпг власника за изврщенп загађиваое и/или щтету нанету 
живптнпј средини;  

• нпсилац прпјекта/пператер (прпдавац или купац) је у пбавези да изради извещтај 
п стаоу земљищта, а за сваку трансакцију земљищта, на кпме се дещава или се 
дещавала пптенцијалнп загађујућа активнпст;  

• нпсилац прпјекта/пператер, пптенцијални загађиваш је пдгпвпран за загађиваое 
живптне средине и у слушају ликвидације или стешаја предузећа или других 
правних лица, у складу са Закпнпм;  

• нпсилац прпјекта/пператер, пптенцијални загађиваш или оегпв правни 
следбеник, пбавезан је да птклпни узрпк загађеоа и ппследице директнпг или 
индиректнпг загађеоа живптне средине и снпси укупне трпщкпве, кпји укљушују 
трпщкпве ризика пп живптну средину и трпщкпве уклаоаоа щтете нанете 
живптнпј средини;  

• нпсилац прпјекта/пператер, пптенцијални загађиваш у пбавези је да изради 
Извещтај п стаоу земљищта;  

• извещтај п стаоу земљищта мпра бити издат пд стране струшне прганизације, 
акредитпване за узпркпваое и испитиваое земљищта и впде према SRPS, ISO/IEC 
17025 стандарду;  

• извещтај п стаоу земљищта мпра да садржи истпријску пснпву лпкације, кпја је 
дпступна из службених евиденција, хемијске анализе за пдређиваое 
кпнцентрације ппасних материја у земљищту, пгранишене у првпм реду на 
материје кпје су ппвезане са активнпщћу на лпкацији, а кпје мпгу дпвести дп 
кпнтаминације, нивпе кпнцентрација ппасних материја кпје имају утицај на 
ствараое знашајанпг ризика пп људскп здравље и живптну средину, нивп 
кпнтаминације радипнуклидима;  

• нпсилац прпјекта/пператер кпји деградира живптну средину дужан је да изврщи 
ремедијацију или санацију деградиране живптне средине, у складу са прпјектима 
санације и ремедијације на кпје респрнп Министарствп даје сагласнпст;  

• прпграм ремедијације мпра садржати: идентификацију кпнтаминиранпг ппдрушја, 
нашин уклаоаоа ппасних материја са кпнтаминиране лпкације 
(декпнтаминација), нашин спрешаваоа щиреоа материја ппасних пп живптну 
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средину у дужем перипду, утврђен прпграм мпнитпринга медијума живптне 
средине, пгранишаваое кприщћеоа загађене лпкације (рпк);  

• за лпкацију за кпју је пптребнп изврщити ремедијацију, пптребнп је детаљнп 
истраживаое и усппстављаое мпнитпринга дп заврщетка ремедијације;  

• прпјекат ремедијације и ремедијаципнпг ппступка, у складу са врстпм и типпм 
загађеоа, мпра садржати: ппређеоа мпгућих варијантних рещеоа у ппгледу 
ремедијаципнпг ппступка и разлпга за избпр најппвпљнијег, ппис планираних 
активнпсти у ппгледу ремедијацијанпг ппступка (физишки, хемијски, биплпщки 
третман или кпмбинација пвих ппступака), пднпснп оихпве технплпщке и друге 
карактеристике, приказ врста и пптребне кплишине енергије и енергерната, впде, 
сирпвина, пптребнпг материјала за реализацију прпјекта, метпдплпгије 
третираоа свих врста птпадних материја из ремедијаципнпг ппступка (прерада, 
рециклажа, пдлагаое), приказ утицаја на живптну средину изабранпг прпјектнпг 
ремедијацијанпг ппступка.  

Гранишне вреднпсти, пдређиваое нивпа кпнцентрација ппасних и щтетних материја у 
земљищту врщи се према SRPS стандардним метпдама или стандардним метпдама EU, 
USA или Русије. Референтне и интервентне вреднпсти кпнцентрација ппасних и щтетних 
материја у земљищту и ппдземнпј впди прпписане су Уредбпм п прпграму системскпг 
праћеоа квалитета земљищта, индикатприма за пцену ризика пд деградације земљищта 
и метпдплпгији за израду ремедијаципних прпграма („Сл. гласник РС“ брпј 88/10), 
Уредбпм п гранишним вреднпстима загађујућих материја у ппврщинским и ппдземним 
впдама и седиментима и рпкпвима за оихпвп дпстизаое ("Сл. гласник РС", бр. 50/12).  

 
Ппщте мере защтита земљищта пд деградације и критеријуми у прганизацији 
кприщћеоа прпдуктивнпг земљищта:  
• неппхпднп је планирати ппдизаое нпвих щумских ппврщина и дефинисати 

припритене пределе за ппщумљаваое (терени са великим нагибима, ерпдиране 
ппврщине, пптенцијална клизищта, ппзиције ветрпзащтитних ппјасева, 
ппвезиваое пдвпјених щумских кпмплекса, туристишки лпкалитети); 

• забраоена је некпнтрплисана (шиста) сеша, прпреда и скидаоа щумскпг 
ппкриваша, ппсебнп на теренима изражених нагиба;   

• забраоенп је кприщћеое бипцидних прпизвпда у ппљппривреди кпји мпгу 
дпвести дп прпмена пснпвних карактеристика земљищта; 

• пбавезнп је усппстављаое система перманентне кпнтрпле стаоа, квалитета и 
плпднпсти земљищта у зпнама интензивне ппљппривредне прпизвпдое; 

• oшуваое и унапређеое ппстпјећих вегетацијских ппкриваша (ппљпзащтитни и 
щумски ппјасеви, забрани, щумски фрагменти, живице) у ппљппривредним 
зпнама пкп насеља; 

• на земљищтима шији је биљни ппкриваш девастиран или деградиран, а кпја се не 
кпристе за ппљппривреду и щумарствп, планирати вегетацију у складу са 
услпвима терена; 

• неппхпдна је регулација впдптпка у циљу защтите пд спираоа и неппвратнпг 
губитка педплпщкпг слпја; 

• ппљппривреднп земљищте пшувати наменским кприщћеоем, усппстављаоем 
ефикасних механизама кпнтрпле спрпвпђеоа пдгпварајућих урбанистишких и 
прпстпрнп-планских мера впдећи рашуна п оегпвпм пптенцијалу и прпизвпднпј 
вреднпсти; 

• пбавезнп је пшуваое плпднпсти и ппправљаое бпнитета, екплпщкп газдпваое и 
унапређиваое ппљппривредних ппврщина; 

• забраоенп је, пгранишеое и прпписиваое услпва за делатнпсти кпје мпгу 
загадити земљищте; 
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• неппхпднп је усвајаое прпграма кпнтрпле квалитета ппљппривреднпг земљищта;  
• неппхпдн је регулација впдптпкпва (ппсебнп буjишарских) и спрпвпђеое мера 

защтита пд ппплава; 
• антиерпзипним радпвима, пре свега ппщумљаваоем спрешавати и сузбијати 

ерпзију земљищта у угрпженим зпнама, теренима и лпкацијама;  
• за навпдоаваое кпристити впду кпја испуоава стандарде за кприщћеое впде у 

ппљппривреди и за прпизвпдоу хране; 
• усвајаое прпграма перманентне едукације и прпмпвисаое правилне примене 

агрптехнишких мера у ппљппривреди; 
• пгранишити щиреое градских/приградских ппдрушја, раципналним кприщћеоем 

градскпг грађевинскпг земљищта, дати припритет урбанпј пбнпви и изградои у 
пквиру већ ппстпјеће урбане матрице кап и ангажпваоу прпстпра некадащоих а 
сада напущтених индустријских или прпизвпдних кпмплекса (браунфилд); 

• лпкацију за стпшнп грпбље фпрмирати пп највищим екплпщким и санитарнп-
хигијенским стандардима; 

• лпкација мпра бити ппремљена пптребнпм инфраструктурпм и средствима за 
дезинфекцију; 

• стпшнп грпбље за закппаваое живптиоских лещева и птпадака живптиоскпг 
ппрекла (КПНФИСКАТА) мпра да буде ван насељенпг места и на ппдрушју кпје 
урбанистишким планпм није предвиђенп за изградоу стамбених пбјеката, 
индустријских пбјеката и пбјеката за прпизвпдоу, држаое и прпмет живптиоа; 

• лпкација за стпшнп грпбље мпра бити на тлу крупнпзрне структуре (не глинпвитп 
или илпвастп), сувп, пцеднп, са дубпким ппдземним впдама, удаљенп пд 
впдптпкпва и ппплавних таласа; 

• прпстпр мпра да буде пграђен пградпм пд бетпна или цигле. На врху пграде мпра 
бити бпдљикава жица (висина пграде 2,2 m); ппжељнп је засадити виспкп 
растиое пкп пграде; са приступним путем, СА КПНТРПЛИСАНИМ УЛАЗПМ 
(капијпм), ппремљенп пратећим садржајима за праое и дезинфекцију впзила за 
дпвпз угинулих живптиоа, у складу са санитарним и ветеринарским услпвима;  

• временски турнус за стпшна грпбља је 10 - 15 гпдина; 
• стпшнп грпбље се не сме кпристити за напасаое, а за садоу неке културе се мпже 

кпристити тек 26 гпдина накпн престанка упптребе. Дп тада се на оему мпже 
садити самп дрвеће; 

• за слушај наглпг ппмпра (епидемије) стпке саставни деп стпшнпг грпбља треба да 
представља и јама грпбница, за истпвременп збриоаваое већег брпја угинулих 
живптиоа. Јаме грпбнице, се кппају рушнп за ппјединашне јаме, мащински за 
заједнишку јаму; јама грпбница се мпже градити и кап засебан пбјекат изван 
насељенпг места. За пдабир лпкације је важан нивп ппдземних впда и 
гранулпметријски састав тла. Димензија 2x2m за крупне живптиое, 2x1 m за ситне 
живптиое, дубине 2 m, са размакпм између јама 1m. Днп треба бити најмаое 1,0 
m изнад нивпа ппдземних впда. На днп се ставља дренажни слпј дебљине 0,5 - 
1,0 m пд туцаника или лпмљенпг црепа. На 1,0 m пд дна стављају се две гвпздене 
щипке (цеви или щине кпје фпрмирају мрежу налик рпщтиљу) на кпјима се 
лещина задржава. Јама се зида на сувп и на врху се затвара армиранп - бетпнскпм 
плпшпм кпја уједнп служи и кап стп за секцију. 

• азил за псе планирати на дпвпљнпј удаљенпсти пд насељенпг места, а укпликп се 
гради у насељенпм месту, мпра да буде звушнп и визуелнп изплпван и пграђен 
пградпм какп би се спрешип некпнтрплисани улазак и излазак људи и живптиоа; 

• при спрпвпђеоу здравствених и хигијенскп-санитарних мера мпгу се кпристити 
самп средства кпја су пдпбрена и дпзвпљена пд надзпрне ветеринарске службе и 
кпји имају пдгпварајућу дпзвплу за кприщћеое; 
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• усппставити систем мпнитпринга свих параметара квалитета живптне средине на 
ппдрушју плана (земљищта, впде и ваздуха), шиме се стварају ппвпљни услпви за 
адекватнп управљаое живптнпм срединим; пвим се ппдразумева и 
усппстављаое кпнтрпле ппступаоа са птпадпм у складу са закпнскпм 
регулативпм. 

 
7.1.4.  ЗАЩТИТА И УНАПРЕЂЕОЕ ПРИРПДЕ, ПРИРПДНИХ ДПБАРА И ПЕЈЗАЖА 
 Защтита, унапређеое и пшуваое прирпде, биплпщке, геплпщке и предепне 
разнпврснпсти кап дела живптне средине, пстварује се усклађиваоем активнпсти, 
екпнпмских и друщтвених развпјних планпва, прпграма, прпјеката са пдрживим 
кприщћеоем пбнпвљивих и непбнпвљивих ресурса и дугпрпшним пшуваоем прирпдних 
екпсистема и прирпдне равнптеже.  
На пснпву увида у Централни регистар защтићених прирпдних дпбара Србије и према 
Рещеоу 03 бр. 020-2349/2 пд 30.12.2016. гпдине, Завпда за защтиту прирпде Србије, 
утврђенп је да се у прпстпрнпм пбухвату Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града 
Враоа, налази ппдрушје за кпје је ппкренут ппступак защтите - Защтићенп станищте 
„Александрпвашка слатина″, са утврђеним режимпм защтите II степена. Такпђе, у делу 
Планскпг ппдрушја заступљена су и екплпщки знашајна ппдрушја: 
• „Кукавица“ бр.87 - РВА „Кукавица“ 18, 
• „Александрпвашка слатина″ БР. 90 - IPA „Александрпвашка слатина″, 
• „Власина″ бр. 88 - EMERALD „Власина″ (RS0000006) IPA „Власинска висправан“, IBA 
„Власина″ (RS037), PBA „Бесна Кпбила“ 38, Рамсарскп ппдрушје „Власина“ (3RS008) и  
• кпридпр пд међунарпднпг знашаја - Јужна Мправа. 
У пквиру граница Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града Враоа налазе се EMERALD 
ппдрушја (екплпщка мрежа ппдрушја пд ппсебне важнпсти за защтиту прирпде (Areas of 
Special Conservation Interest - ASCI), IPA (Important Plant of Areas of Europe - Знашајна 
ппдрушја за биљке), IBA (Importand Bird Areas - Знашајна ппдрушја за птице) и PBA ппдрушја 
(Prime Butterfly Areas - Пдабрана ппдрушја за дневне лептире). 
Планирани радпви нису у супрптнпсти са дпнетим прпписима и дпкументима из пбласти 
защтите прирпде. Мере защтите прирпде ће се спрпвпдити у складу са: 
- Закпнпм п защтити прирпде („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16); 
- Закпнпм п щумама („Сл. гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 89/15); 
- Уредбпм п екплпщкпј мрежи („Сл. гласник РС”, бр.102/10); 
- Правилникпм п критеријумима за издвајаое типпва станищта, п типпвима 
станищта, псетљивим, угрпженим, ретким и за защтиту припритетним типпвима станищта 
и п мерама защтите за оихпвп пшуваое („Сл.гласник РС“, бр.35⁄10); 
- Правилникпм п прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и защтићених дивљих 
врста биљака, живптиоа и гљива („Сл.гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16); 
Защтита прирпде пбухвата:  
• защтиту, пшуваое и унапређеое биплпщке, геплпщке и предепне разнпврснпсти,  
• пдрживп кприщћеое и управљаое прирпдним дпбрима и ресурсима,  
• унапређеое стаоа нарущених делпва прирпде,  
• усклађиваое људских активнпсти, екпнпмских и друщтвених развпјних планпва и 
прпјеката са пдрживим кприщћеоем пбнпвљивих и непбнпвљивих прирпдних ресурса,  
• дугпрпшнп пшуваое прирпдних предела и прирпдне равнптеже.  

 
Смернице и мере защтите защтићених ппдрушја: 
• на защтићенпм ппдрушју забраоенп је извпдити прпјекте (радпве и активнпсти) 

кпји пщтећују, нарущавају и меоају пспбине и вреднпсти збпг кпјих је ппдрушје 
защтићенп; 
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• резервисати за защтиту ппдрушје Александрпвашке слатине, за кпје је ппкренут 
ппступак защтите и утврђене мере защтите прирпде крпз режим защтите II 
(другпг) степена; 

• за извпђеое прпјеката (радпве и активнпсти) на защтићенпм ппдрушју спрпвпди 
се пбавезан ппступак прпцене утицаја на живптну средину; 

• за извпђеое прпјеката (радпва и активнпсти) за кпје се не спрпвпди ппступак 
прпцене утицаја на живптну средину, а за кпје је пптребнп прибављаое 
пдгпварајуће дпзвпле, кап и за радпве, активнпсти, пднпснп извпђеое прпјекта за 
кпје према ппсебнпм прппису није пптребна грађевинска дпзвпла, друга дпзвпла 
или пдпбреое, а кпји мпгу имати утицај на вреднпсти и пбележја защтићенпг 
дпбра, Нпсилац Прпјекта је дужан да пд надлежнпг Завпда прибави акт п 
услпвима и мерама защтите прирпде;  

• реализацију (извпђеое) прпјекта (планиране радпве и активнпсти), нпсилац 
прпјекта је у пбавези да пријави управљашу защтићенпг ппдрушја у писанпј фпрми; 

• управљаш защтићенпг ппдрушја је у пбавези да нпсипца прпјекта пбавести п даљпј 
прпцедури и уппзна п мпгућнпстима за реализацију прпјекта и пбављаое 
планираних радпва и активнпсти;  

• управљаш защтићенпг ппдрушја дужан је да, прекп свпје шуварске службе прати 
активнпсти свих физишких и правних лица кап и предузетника на теритприји 
защтићенпг ппдрушја и предузима мере у складу са пвлащћеоима кпја су 
дефинисана закпнпм; 

• у управљаоу защтићеним ппдрушјем управљаш, је у пбавези да шува, унапређује и 
прпмпвище защтићенп ппдрушје, спрпвпди прпписане режиме защтите, дпнпси 
план управљаоа и акт п унутращоем реду и шуварскпј служби утврђен актпм п 
защтити, пбележи защтићенп ппдрушје, границе и режиме защтите у складу са 
ппсебним правилникпм п нашину пбележаваоа, псигура непметанп пдвијаое 
прирпдних прпцеса и пдрживпг кприщћеоа защтићенпг ппдрушја, пбезбеди 
надзпр над спрпвпђеоем услпва и мера защтите прирпде, прати кретаое и 
активнпсти ппсетилаца и пбезбеђује пбушене впдише за туристишке ппсете, впди 
евиденције п прирпдним вреднпстима и п тпме дпставља ппдатке завпду, впди 
евиденцију п људским активнпстима, делатнпстима и прпцесима кпји 
представљају фактпр угрпжаваоа и пщтећеоа защтићенпг ппдрушја и п тпме 
дпставља ппдатке надлежнпм Завпду и респрнпм Министарству; 

• за кприщћеое защтићенпг ппдрушја сви кприсници плаћају накнаду управљашу 
защтићенпг ппдрушја, и тп за делатнпсти из пбласти: 

- туризма, угпститељства, тргпвине, 
- изградое, 
- експлпатације минералних сирпвина,   
- трансппрта, дистрибуције, пренпса, телекпминикација, снимаоа и слишнп, 
- впдппривреде, рударства и енергетике, сапбраћаја,  
- кприщћеоа флпре и фауне,   
- кприщћеоа ппсебнп уређених или ппгпдних терена за ппједине намене 

кприщћеоа (паркираое, рекреацију, сппрт, лпжищта, ппстављаое реклама, 
мплпви, платфпрме за пецаое и привези за шамце кприщћеое имена и знака 
защтићенпг ппдрушја, 

- услуге управљаша защтићенпг ппдрушја; 
• гранишна вреднпст индикатпра буке на ппдрушју прирпдних станищта защтићених 

врста са другим наменама прпстпра не сме да прелази 50dB(A) за дан и веше, 
пднпснп 40dB(A) за нпћ 20.  
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Ппщте мере защтите и унапређеоа предела:  
• пбавезне су мере защтите стрпгп защтићених дивљих врста и защтићених врста, у 

циљу пшуваоа биплпщке разнпврснпсти и прирпднпг генпфпнда;  
• oбавезне су мере спрешаваоа свих радои и ппступака кпји негативнп утишу на 

стаое пппулација дивљих врста, унищтаваое оихпвих станищта, легла, гнезда 
или нарущаваое оихпвпг живптнпг циклуса; 

• забраоенп је кприщћеое, унищтаваое стрпгп защтићених врста биљака, 
живптиоа и гљива и оихпва станищта; 

• пбавезнп је прибављаое дпзвпле респрнпг Министарства за сакупљаое 
защтићених дивљих врста гљива, лищајева, биљака, живптиоа и оихпвих делпва, 
у циљу прераде, тргпвине, прекпгранишнпг прпмета, плантажнпг и фармерскпг 
узгпја; 

• дпзвпљенп је кприщћеое и сакупљаое защтићених дивљих врста искљушивп на 
нашин кпјим се не угрпжава стаое оихпве пппулације; 

• мере защтите прирпде и неге предела на теритприји ппщтине, а ппсебнп у 
рубним делпвима насеља, представљају услпв защтите пд екстремних утицаја и 
ппбпљщаоа микрпклиматских услпва ппдрушја; 

• ппдизаое нпвих щумских састпјина мпра бити заснпванп на принципима 
ценптишкпг диверзитета; 

• ппдизаое зелених ппврщина унутар насеља (паркпви, скверпви, бащте, 
дрвпреди) ппвпљнп утише на смаоеое кпнцентрације щтетних гаспва у ваздуху; 

• при истраживаоима и експлпатацији сирпвина (искппи, насипи) неизбежна су 
пщтећеоа и деградација прирпде и предела, те је пбавезна ремедијација и 
рекултивација деградиранпг прпстпра; 

• неппхпднп је идентификпвати све прпмене, интензитет и знашај кпји су настали 
птвараоем великпг брпја ппзајмищта камена и изврщити санацију и ублажаваое 
свих ефеката на живптну средину. Пдредити мпгуће ппврщине за експлпатацију 
кад су у питаоу ппврщински кпппви (ппсебнп за експлпатацију камена), уз псврт 
на защтиту живптне средине и утицај на микрпклиму, тј. пмпгућити пгранишен 
развпј на дефинисаним ппврщинама;   

• дефинисати пшуваое намене ппстпјећих щумских екпсистема и кпмплекса парк 
щума, кап и оихпвих фрагмената, затим ливадских и пащоашких, пднпснп 
спрешити птвараое грађевинских зпна на рашун наведених ресурса; 

• планирати пшуваое кпмпактних прирпдних целина кпје су ппвезане прирпдним 
кпридприма (впдптпцима, крајрешна вегетација, вегетација ппред путева); 
спрешити даље превпђеое прирпдних и пплуприрпдних впдених и влажних 
станищта у друге намене; 

• неппхпднп је интегралнп планираое и селективнп усмераваое развпја, 
усклађенп са карактерпм предела и специфишним карактеристикама физишке 
структуре насеља, уз минимизираое негативних и стимулисаое ппзитивних 
утицаја нпвпг развпја на карактер и диверзитет предела: 

- јашати ппзитивни урбанистишки и архитектпнски идентитет насеља усклађен са 
прирпдним и културним, регипналним и лпкалним специфишнпстима; 

- у највећпј мпгућпј мери задржати и реализпвати астпријску матрицу језгра 
насеља, а измене структуре и типплпгије ппстпјећих пбјеката функципналним 
ппвезиваоем у веће прпстпрне целине, збпг губитка идентитета није пправданп; 

- пбезбедити мпзаишнпст руралнпг предела пшуваоем ппљппривредне, екплпщке, 
рекреативне и пејзажнп – естетске функције праница, бащта, впћоака и травних 
ппврщина у рубнпј зпни насеља; 

• дефинисати ппдрушја угрпжених делпва живптне средине, за кпје је неппхпднп 
утврдити мере и услпве санације и защтите; предлпжити мере за санираое стаоа 
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најугрпженијих прпстпра на планскпм ппдрушју са аспекта защтите живптне 
средине; 

• пбратити пажоу на пбнављаое и фпрмираое ветрпзащтитних ппјасева на 
ппљппривредним кпмплексима, ради умаоеоа еплске ерпзије; такпђе, 
неппхпднп је и пшуваое вегетације уз путеве, на међама и сл. – кпридпра, кпји 
имају улпгу у пшуваоу станищта ситне фауне (птице, кприсни инсекти и сл.) и 
усппстављаоу биплпщке размене и равнптеже; 

• неппхпднп је задржаваое биплпщке разнпврснпсти у функцији защтите 
прирпдних прпцеса, псигураоем разнпврснпсти живптних прпстпра и живптних 
заједница врста живптиоа и биљака, кап и генетишкпм разнпврснпщћу унутар 
врста; 

• пбавезнп је планскп прганизпваое лпва и рибплпва, лпвнпг и рибплпвнпг 
туризма; 

• пбавезне су мере екплпщке кпмпензације у циљу ублажаваоа щтетних ппследица 
на прирпду (мере санације, примарна рехабилитација, усппстављаое нпвпг 
лпкалитета или кпмбинацију мера); 

• прирпдне пределе треба защтити у оихпвпј разнпврснпсти, јединственпсти, 
леппти и знашају за дпживљај и рекреацију станпвнищтва. 

 
Мере екплпщке кпмпензације се дефинищу са циљем ублажаваоа щтетних ппследица 
реализације планских рещеоа на живптну средину и здравље људи, у складу са 
Правилникпм п кпмпензацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). Какп је циљ 
кпмпензације на ппдрушју Плана защтита живптне средине, здравља људи и квалитета 
живпта лпкалнпг станпвнищтва збпг директних и индиректних утицаја планираних 
намена, лпкалитете за фпрмираое нпвих зелених ппврщина треба утврдити на пснпву 
прпцене верпватнпће, пбима и карактера мпгућих негативних утицаја ппстпјећих и 
планираних садржаја на живптну средину. Кпмпензацију зеленила треба спрпвести такп 
да дппринесе смаоеоу нивпа буке, емисије загађујућих материја и ппбпљщоу пејзажних 
карактеристика ппдрушја. 

 
Мере кпмпензације: 
• усппставити ппјасеве защтитнпг зеленила у кпнтактним зпнама Плана према 

зпнама станпваоа;  
• изврщити биплпщку рекултивацију свих деградираних лпкација и зпна у 

границама Плана и кпнтактним зпнама утицаја према зпнама станпваоа; 
• фпрмирати ппјас зеленила дуж планираних и ппстпјећих сапбраћајница, 

впдпзахватних зпна,трансфер станица,грпбља у складу са лпкацијским услпвима; 
• у зпнама интензивнпг утицаја буке, мерама кпмпензације уз границе парцела, 

ппципнп, фпрмирати „зелене баријере”, антизвушне панпе, антизвушне мере на 
фасадама најугрпженијих пбјеката; 

• пдабир врста приликпм фпрмираоа защтитнпг ппјаса врщити на пснпву анализе и 
валпризације ппстпјећег зеленила на ппдрушју Плана и пкружеоу; 

• приликпм фпрмираоа защтитнпг зеленила избегавати алпхтпне, инвазивне и 
алергене врсте биљака, заступљенпст аутпхтпних врста не треба  да буде исппд 
50%; 

• ппщумљаваое свих ппврщина ппд већим нагибпм, припбаља, већих впдптпка 
лпкалитета и зпна угрпжених јашпм ерпзијпм; 

• у слушају немпгућнпсти спрпвпђеоа кпмпензацијских мера, Нпсилац Прпјекта је у 
пбавези да плати нпвшану надпкнаду у вреднпсти прпузрпкпванпг или 
предвиђенпг пщтећеоа прирпде. Нпвшана надпкнада се израшунава анализпм 
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губитка вреднпсти или кпристи ппјединих кпмппненти прирпде  и оихпве 
функције крпз време. 

 
7.1.5.  ЗАЩТИТА НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДПБАРА 
 Пплазищте плана защтите неппкретних културних дпбара и дпбара кпја уживају 
претхпдну защтиту пслаоа се на пшуваое идентитета ппдрушја Града Враоа, шији је пснпв 
управп културна и прирпдна бащтина. 
Мере защтите наслеђа на теритприји Града Враоа пднпсе се на шуваое ппстпјећег фпнда 
сппменишких пбјеката и целина и оихпву рехабилитацију у циљу ствараоа услпва за 
трајнп присуствп у будућем планскпм насељу. Пвакви ппступци ппдразумевају и 
материјалну кпнсплидацију преппзнатих сппменишких пбјеката и целина са сппменишким 
свпјствима, нарпшитп утврђених неппкретних културних дпбара. 
 Пснпвни циљ је везан за изналажеое мпгућнпсти да се, уз ппщтпваое пснпвних 
истпријских, етнпграфских и архитектпнских вреднпсти, ппстигну стимулативни прпграми 
за пдрживпст дпмаћинстава и сепскпг насеља у целини, али и ппјединашних примера 
сппменишкпг наслеђа. 
Защтита неппкретних културних дпбара ће се извпдити у складу са: 
- Закпнпм п културним дпбрима („Сл. гласник РС“ бр.71/94, 52/11 и 99/11); 

 
Смернице и мере защтите неппкретних културних дпбара, дпбара кпји уживају 
претхпдну защтиту и дпбара са сппменишким свпјствима: 
• пре извпђеоа билп кпјих грађевинских земљаних радпва, пбавеза инвеститпра и 

извпђаша је да схпднп пдредбама Закпна п културним дпбрима, пд надлежнпг 
Завпда за защтиту сппменика културе прибави услпве, сагласнпсти и мищљеоа,  

• извпђаш је дужан да укпликп се тпкпм радпва наиђе на археплпщка налазищта 
или археплпщке предмете, пдмах без пдлагаоа прекине радпве и пбавести 
надлежни Завпд за защтиту сппменика културе и да предузме мере да се налаз не 
унищти и не пщтети и да се сашува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен. 
Инвеститпр је дужан да пбезбеди средства за истраживаое, защтиту, шуваое, 
публикпваое и излагаое дпбра кпје ужива претхпдну защтиту, кпје се пткрије 
приликпм извпђеоа радпва; 

• на археплпщким лпкалитетима, на парцелама защтићених дпбара и на парцелама 
оихпве защтићене пкплине није дпзвпљенп планираое никакве градое, псима 
акп се тп изришитп пдбри ппсебним услпвима; 

• за све радпве кпји се планирају и извпде на неппкретним културним дпбрима и 
оихпвпј защтићенпј пкплини, кап и на пбјектима ппд претхпднпм защтитпм 
неппхпднп је прибавити услпве и сагласнпсти надлежне службе защтите; 

• неппкретна културна дпбра и дпбра кпја уживају претхпдну защтиту, мпгу се 
кпристии у свпјпј извпрнпј, или пдгпварајућпј намени, на нашин на кпји неће ни у 
шему угрпзити оихпва пснпвна сппменишка свпјства; 

• неппкретна културна дпбра и дпбра ппд претхпднпм защтитпм не смеју се 
кпристити у сврхе кпје нису у складу са оихпвпм прирпдпм, наменпм и знашајем, 
или на нашин кпји мпже дпвести дп оихпвпг пщтећеоа; 

• у пквиру пбјеката сакралне архитектуре, ппсебнп псетљиву целину шине 
икпнпстаси и ппкретне ствари (ппкретне икпне, бпгпслужбене коиге и предмети), 
схпднп тпме неппхпднп је оихпвп адекватнп и струшнп пдржаваое и безбеднп 
шуваое, кап би се избегла трајна пщтећеоа или пдстраоиваоа; 

• пре билп кпје врсте интервенција (шищћеое, кпнзервацију, санацију и друге 
интервенције) кпје се планирају и извпде на икпнпстасу и ппкретним стварима 
неппхпднп је прибавити услпве и сагласнпсти надлежне службе защтите; 
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• уклаоаое икпнпстаса тј, оихпва замена нпвим, не сме се пбављати без пбраћаоа 
надлежнпј служби защтите. 

 
Смернице и мере защтите урбанпг градитељскпг наслеђа: 
• неппхпднп је ппщтпваое истпријских путних праваца, наслеђених 

карактеристишних урбаних фпрми (пијаце, тргпви, улишни низпви), знаменитих 
места и сппменика, сппмен пбележја, кап и знашајних визурних ташака у граду. 

• изградоу је мпгуће планирати на слпбпдним прпстприма или лпкацијама на 
кпјима се налазе деградирани, девастирани и невреднпвани пбјекти, у ускладу са 
сппменишкпм целинпм у пкружеоу; 

• пшуваое урбанпг наслеђа у руралним целинама првенственп ппдразумева 
наменскп псппспбљаваое за трајнп кприщћеое, кпнструктивнп санираое и 
унпщеое нпвих садржаја, кпји прпизилазе из савремених пптреба живљеоа; 

• развпј сапбраћаја какп у сампм граду, такп и у насељима ппщтине, је пптребнп  
ускладити са пшуваоем културнпг наслеђа сампг насеља (дпступнпст, прилази, 
туристишка сигнализација...). 

• пре ппшетка билп каквих радпва на пбјектима урбанпг наслеђа, какп у градскпм 
ппдрушју такп и у руралним срединама, нпсилац прпјекта је у пбавези да пре 
ппшетка радпва прибави услпве надлежне службе защтите, у смислу кпнкретних 
мера защтите, ревитализације и презентације наслеђа. 

 

Смернице и мере защтите сепских насеља и нарпднпг градитељства: 
• збпг примеоених материјала и техника градое пбјекти нарпднпг градитељства 

представљају најпсетљивији деп наще културне бащтине. Најбпљи нашин защтите 
је да се пви пбјекти кпристе, јер се јединп такп и пдржавају; 

• у кпликп не ппстпји мпгућнпст задржаваоа првпбитне намене, оихпву нпву 
функцију треба тражити у складу са карактеристикама да су нераскидивп 
ппвезани са теренпм, прирпдним лепптама и непрпцеоивпм етнпграфскпм 
ризницпм, у кпјима пвај крај не пскудева; 

• усвајаое дпдатних прпграма пресељеоа пбјеката ради груписаоа и фпрмираоа 
етнп целина, билп премещтаоем пдабраних типских представника (из ближе 
пкплине) у ппстпјеће целине или фпрмираоем нпвих, бип би деп разматраоа у 
ппјединашним слушајевима, нарпшитп акп се намеће кап једини нашин за ппстанак 
сппменишки вредних примера; 

 
Смернице и мере защтите индустријскпг наслеђа: 
Упшљивп је ппстпјаое малпг брпја пшуваних пбјеката индустријскпг наслеђа кпји су 
углавнпм напущтени и пптпунп препущтени прппадаоу.  
• за све радпве на пбјектима индустријскпг наслеђа кпји уживају претхпдну защтиту 

неппхпднп је пбратити се надлежнпм Завпду за защтиту сппменика културе какп 
би се пдредиле мере технишке защтите; 

• неппхпднп је ппстпјећи фпнд индустријскпг наслеђа защтитити крпз тражеое 
мпгућих механизама оегпвпг укљушиваоа у све сегменте будућег планираоа а у 
циљу ствараоа услпва за оегпвп даље ппстпјаое. 

 
Смернице и мере защтите сппмен пбележја: 
• за све радпве на мемпријалима кпји су утврђени за неппкретнп културнп дпбрп 

или уживају претхпдну защтиту, пптребнп је пбратити се Регипналнпм завпду за 
защтиту сппменика културе Нищ какп би се пдредиле детаљне мере технишке 
защтите. 
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Смернице и мере защтите грпбља: 
• пптребнп је на нивпу лпкалне заједнице радити на изградои свести кпд људи п 

знашају и пптреби шуваоа старих надгрпбних сппменика не самп кап белега нащих 
предака, већ и кап важних извпра кпји имају дпкументарни знашај. 

 
7.1.6.  ЗАЩТИТА И ПДРЖИВП КПРИЩЋЕОЕ РИБЉЕГ ФПНДА И ДИВЉАШИ  
Прирпдни услпви развпја лпвне и рибплпвне привреде су ппвпљни и пмпгућавају мнпгп 
квалитетније газдпваое у пднпсу на ппстпјеће стаое. Стаое дивљаши и рибљег фпнда не 
пбезбеђује, знашајнија кприщћеоа у виду туристишкп-кпмерцијалнпг лпва и рибплпва. 
Ппсебни циљеви узгпја дивљаши и развпја лпвства јесу: 
• ппвећаое брпјнпсти, ппбпљщаое структуре (пплне и старпсне) пппулације, 

квалитета и густине настаоенпсти дивљаши у складу са прирпдним услпвима 
лпвищта; 

• ппбпљщаое прирпдних услпва станищта за све врсте дивљаши; 
• пшуваое свих, а ппсебнп ретких, прпређених и угрпжених врста из категприје 

трајнп защтићених врста дивљаши;  
• кприщћеое дивљаши за лпвни туризам и рекреативне активнпсти шланпва 

лпвашкпг удружеоа. 
У циљу защтите и пшуваоа рибљег фпнда и дивљаши пбавезна је:  
• примена нашела ефикаснпсти и пдрживпг кприщћеоа пбнпвљивих прирпдних 

ресурса;  
• адекватнп планираое кприщћеоа рибљег фпнда и дивљаши;  
• кпнтрпла и праћеое стппе рибплпва и лпва какп не би дпвели у ппаснпст 

пбнпвљивпст рибљег фпнда и дивљаши кап прирпднпг ресурса.  

 
Мере защтите и пдрживпг кприщћеоа рибљег фпнда:  
• пбавеза је да се устанпви рибарскп ппдрушје, пп претхпднп прибављенпм 

мищљеоу Завпда за защтиту прирпде Републике Србије;  
• пбавеза је да се пдреде границе и намена рибарскпг ппдрушја у ппгледу врсте 

рибплпва кпји се на оему пбавља (привредни и/или рекреативни);  
• у циљу пдрживпг кприщћеоа рибљег фпнда, управљаш (кприсник) прпгрампм 

управљаоа рибарским ппдрушја и ппсебним актпм мпже пгранишити или 
забранити рекреативни рибплпв (упптребу ппјединих алата, ппреме и средстава 
уз сагласнпст Министра) и п наведеним забранама пбавести јавнпст;  

• пбавезнп је прибављаое дпзвпле за пбављаое привреднпг и рекреативнпг лпва 
и рибплпва;  

• изградоа хладнпвпдних рибоака је дпзвпљена на свим лпкацијама на кпјима не 
угрпжавају извприщта или друге планиране системе; 

• пприбљаваое вещташких језера сме се пбављати самп на бази ихтиплпщких 
студија и прпјеката, урађених пд стране за тп лиценцираних институција; 

• управљаш (кприсник) рибарскпг ппдрушја је у пбавези да прати и спрпвпди мере 
защтите и пшуваоа рибљег фпнда, изврщи пбележаваое рибарскпг ппдрушја, 
изврщи категприсаое рибплпвне впде, пдреди ппједине делпве рибарскпг 
ппдрушја за мрест и развиће риба (рибља плпдищта и сл.), кпнтрплище забране, 
лпвпстај, спрпвпђеое прпмеоених режима рибплпва, спащаваое рибе из 
ппплављених ппдрушја, прганизује и спрпвпди едукацију рибплпваца, кап и да 
кпнтрплище пбављаое привреднпг и сппртскпг рибплпва; 

• за успещан узгпј дивљаши пптребнп је изградити хранилищта у станищтима 
пдређене врсте дивљаши кап и тп да се исти ппдижу у репнима где се мпже 
пбезбедити мир у лпвищту. Такпђе је пптребнп врщити плански пдстрел дивљаши 
какп се не би нарущила равнптежа у лпвищту. 
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7.1.7.  МЕРЕ ЗАЩТИТЕ ПД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА   
Защтита живптне средине пд буке за ппдрушје Града Враоа ппдразумева:  
• планираое мера и услпва защтите пд буке у живптнпј средини;  
• мереое буке у живптнпј средини;  
• слпбпдан приступ инфпрмацијама п стаоу буке у живптнпј средини.  
Ппщте мере защтите станпвнищтва пд буке у живптнпј средини пбухватају пдређиваое 
акустишних зпна у складу са наменпм прпстпра и гранишним вреднпстима индикатпра 
буке у тим зпнама: 
• тихе зпне – защтићене целине и зпне са прпписаним гранишним вреднпстиа пд 50 
dB(A) у тпку дана и 40 dB(A) у тпку нпћи у кпјима је забраоена упптреба извпра буке кпји 
мпгу ппвисити нивп буке; 
• пстале зпне – са мерама за птклаоаое извпра буке и мерама защтите пд буке; 
Детаљнп акустишнп зпнираое јединице лпкалне сампуправе Града Враоа, мпра се 
изврщити на нивпу Плана детаљне регулације. Генералнп се дефинищу:  
• тихе зпне, зпне индивидуалнпг станпваоа, зпне и лпкације сппрта и рекреације и 
зеленила, лпкације вртића и щкплских пбјеката и кпмплекса, туристишке зпне и лпкације, 
лпкације пбјеката здравства; 
• пстале зпне, индустријске зпне, кпмплекси и лпкације, зпне вищеппрпдишнпг и 
индивидуалнпг станпваоа са привређиваоем, ппјасеви државних путева и градских 
сапбраћајница; 
Псталп ппдрушје шини мрежа насеља, инфраструктурни кпридпри, ппљппривреднп 
земљищте и щуме. Акустишним зпнираоем вреднпване су: 
• тихе зпне - кпмплекси, лпкације и пбјекти јавнп-спцијалне инфраструктуре 
(пбразпваое, дешја защтита, амбуланта, терени за сппрт и рекреацију), зпне 
индивидуалнпг станпваоа ниских густина, излетнишкп-туристишке зпне и лпкације; 
• пстале зпне - зпне насеља у грађевинскпм ппдрушју, пбјекти и кпплекси и 
лпкације привређиваоа, индустријске, радне и кпмуналне зпне, експлпатаципне 
ппврщине, кпридпри државних путева у кпјима се мпрају примеоивати мере за 
спрешаваое и птклаоаое буке и мере защтите пд утицаја буке на пкружеое са ппсебним 
мерама защтите према и у неппсреднпм пкружеоу тихих зпна. 
 
Ппјасеви и зпне дуж сапбраћајних кпридпра и градских сапбраћајница су зпне у кпјима 
се примеоују технишке и/или биплпщке мере защтите пд буке према пкружеоу и тихим 
зпнама. Нпсипци прпјеката/пператери (правна и физишка лица) кпји пбављаоем 
делатнпсти утишу или мпгу утицати на излпженпст буци, дужни су да: 
• пбезбеде ушещће у трпщкпвима защтите пд буке у живптнпј средини у пквиру 
инвестиципних, текућих и прпизвпдних трпщкпва;  
• пбезбеде праћеое утицаја свпјих делатнпсти на нивпе и интензитете буке у 
живптнпј средини;  
• пбезбеде спрпвпђеое пдгпварајућих мера защтите пд буке. 
Планпви, прпјекти и прпграми за кпје је прпписан ппступак стратещке прпцене утицаја 
и/или ппступак прпцене утицаја прпјеката на живптну средину, мпрају садржати прпцену 
нивпа буке и мере защтите пд буке у живптнпј средини. 
Защтита пд буке на ппдрушју Плана мпра бити интегрални деп акустишнпг зпнираоа 
ппдрушја Града Враоа и спрпвпдиће се у складу са: 
- Закпнпм п защтити пд буке у живптнпј средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 
88/10); 
- Уредбпм п индикатприма буке, гранишним вреднпстима, метпдама за 
пцеоиваоа индикатпра буке, узнемираваоа и щтетних ефеката буке у живптнпј средини 
(„Сл. гласник РС”, бр.75/10); 
- Правилникпм п дпзвпљенпм нивпу буке у живптнпј средини („Сл. гласник РС”, бр. 
72/10); 
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- Правилникпм п метпдама мереоа буке, садржини и пбиму извещтаја п мереоу 
буке („Сл. гласник РС”, бр.72/10). 

 
Смернице и мере защтите пд буке и вибрација: 
• нпсипци прпјеката кпји у пбављаоу делатнпсти кпје емитују буку, пдгпвпрни су за 

сваку активнпст кпјим се прпузрпкује нивп буке вищи пд прпписаних гранишних 
вреднпсти; 

• нпсипци прпјеката генератпри буке су у пбавези да примеоују мере технишке 
защтите пд буке за све пбјекте и делатнпсти генератпре буке; 

• нпсипци прпјекта генератпри буке пбавезни су да спрпведу услпве и мере кпјима 
се щтетни ефекти буке мпгу спрешити, смаоити или птклпнити (у ппступку 
прпцене утицаја прпјеката на живптну средину вреднују се мпгући неппсредни и 
ппсредни щтетни ефекти буке на живптну средину и здравље станпвнищтва и 
утврђују се услпви и мере кпјима се щтетни ефекти буке мпгу спрећити, смаоити 
или птклпнити); 

• нпсипци прпјекта генератпри буке пбавезни су да спрпведу мере защтите пд буке 
у складу са закпнпм кпјим се уређује интегрисанп спрешаваое и кпнтрпла 
загађиваоа живптне средине, кап услпв за рад ппстрпјеоа и активнпсти за кпје се 
издаје интегрисана дпзвпла; 

• у ппступку технишкпг прегледа за пстале пбјекте мпра се утврдити испуоенпст 
услпва и мера защтите пд буке пднпснп звушне защтите. 

• пбавезнп је ппдизаое защтиних баријера (вещташких и/или прирпдних) према 
угрпженим зпнама и ппјединашним лпкацијама; 

• извпри буке мпрају ппседпвати исправе са ппдацима п нивпу буке при 
прпписаним услпвима кприщћеоа и пдржаваоа кап и упутствима п мерама за 
защтиту пд буке (атест, прпизвпђашка спецификација, струшни налаз п мереоу 
нивпа буке); 

• мереое буке врще струшне прганизације, пвлащћене пд стране респрнпг 
министарства задуженпг за ппслпве защтите живптне средине кпје уједнп и 
прпписује услпве и метпдплпгију мереоа буке; 

• пбјекте станпваоа у неппсреднпм пкружеоу извпра буке звушнп (акустишнп) 
изплпвати кпристећи најбпље звушне изплатпре у складу са  архитектпнскп–
грађевинским карактеристикама пбјекта; 

 
7.1.8.  ЗАЩТИТА ПД НЕЈПНИЗУЈУЋЕГ ЗРАШЕОА 
Услпви и мере защтите здравља људи и защтите живптне средине пд щтетнпг дејства 
нејпнизујућих зрашеоа, представљају пбавезне мере и услпве при планираоу, 
кприщћеоу и уређеоу прпстпра.  
Извпр нејпнизујућих зрашеоа је уређај, инсталација или пбјекат кпји емитује или мпже да 
емитује нејпнизујуће зрашеое. Нејпнизујућа зрашеоа су електрпмагнетска зрашеоа кпја 
имају енергију фптпна маоу пд 12,4 eV. Пна пбухватају:  
• ултраљубишастп или ултравиплетнп зрашеое (таласне дужине 100 - 400 nm), 
• видљивп зрашеое (таласне дужине 400 - 780 nm),  
• инфрацрвенп зрашеое (таласне дужине 780 nm - 1 mm),  
• радип - фреквенцијскп зрашеое (фреквенције 10 kHz - 300 GHz),  
• елетрпмагнетска ппља ниских фреквенција (фреквенције 0 - 10 kHz),   
• ласерскп зрашеое. пбухватају и  
• ултразвук или звук шија је фреквенција већа пд 2 0kHz (и акп се не ради п ЕМ 
зрашеоу). 
Защтита пд нејпнизујућег зрашеоа спрпвпдиће се у складу са пдредбама: 
- Закпна п защтити пд нејпнизујућег зрашеоа („Сл. гласник РС”, бр.36/09);  
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Пбавезне мере защтите пд нејпнизујућих зрашеоа:  
• прпписиваое граница излагаоа нејпнизујућим зрашеоима; 
• пткриваое присуства и пдређиваое нивпа излагаоа нејпнизујућим зрашеоима; 
• пдређиваое услпва за кприщћеое извпра нејпнизујућих зрашеоа пд ппсебнпг 

интереса; 
• пбезбеђиваое прганизаципних, технишких, финансијских и других услпва за 

спрпвпђеое защтите пд нејпнизујућих зрашеоа; 
• впђеое евиденције п извприма нејпнизујућихзрашеоа пд ппсебнпг интереса; 
• пзнашаваое извпра нејпнизујућих зрашеоа пд ппсебнпг интереса и зпне ппаснпг 

зрашеоа на прпписани нашин; 
• спрпвпђеое кпнтрпле и пбезбеђиваое квалитета извпра нејпнизујућих зрашеоа 

пд ппсебнпг интереса на прпписани нашин; 
• примена средстава и ппреме за защтиту пд нејпнизујућих зрашеоа; 
• кпнтрпла степена излагаоа нејпнизујућем зрашеоу у живптнпј средини; 
• пбезбеђиваое материјалних, технишких и других услпва за систематскп 

испитиваое и праћеое нивпа нејпнизујућих зрашеоа у живптнпј средини; 
• пбразпваое и струшнп усаврщаваое кадрпва у пбласти защтите пд нејпнизујућих 

зрашеоа у живптнпј средини; 
• инфпрмисаое станпвнищтва п здравственим ефектима излагаоа нејпнизујућим 

зрашеоима; 
• инфпрмисаое станпвнищтва п мерама защтите и пбавещтаваое п степену 

излпженпсти нејпнизујућим зрашеоима у живптнпј средини. 
Извпри нејпнизујућих зрашеоа пд ппсебнпг интереса су стаципнарни и мпбилни извпри 
електрпмагнетнпг зрашеоа кпји мпгу да буду ппасни пп здравље људи, шије 
електрпмагнетнп ппље у зпни ппвећане псетљивпсти, дпстиже барем 10% изнпса 
референтне, гранишне вреднпсти прпписане за ту фреквенцију. 
Зпне ппвећане псетљивпсти су зпне станпваоа, зпне и лпкације у кпјима се пспбе мпгу 
задржавати и 24 сата дневнп (щкпле, дпмпви, предщкплске устанпве, ппрпдилищта, 
бплнице, туристишки пбјекти, дешја игралищта, ппврщине неизграђених парцела 
планиране за наведене намене (у складу са преппрукама Светске здравствене 
прганизације)). 
Град Враое је у пбавези да врщи инспекцијски надзпр над извприма нејпнизујућих 
зрашеоа за кпје пдпбреое за изградоу и ппшетак рада издаје надлежни прган јединице 
лпкалне сампуправе. 
 
Пператер је у пбавези да: 
• примени мере и испуоава услпве за кприщћеое извпра нејпнизујућих зрашеоа 
пд ппсебнпг интереса; 
• да изради прпцену утицаја на живптну средину, у складу са Закпнпм; 
• впди прпписану евиденцију; 
• пбезбеди испитиваое зрашеоа извпра нејпнизујућих зрашеоа у живптнпј 
средини; 
• у рпку пбавести надлежни прган п ванреднпм дпгађају; 
• спрпвпди све мере защтите пд нејпнизујућих зрашеоа. 
Базне станице мпбилне телефпније (БСМТ) су, пп свпјпј функцији примппредајни системи 
и шине их примппредајни уређаји и пдгпварајућа телекпмуникаципна ппрема, кпја служи 
за ппвезиваое базне станице са псталим делпвима мпбилне телекпмуникаципне мреже. 
БСМТ мпже истпвременп бити функципнална у три мпбилне телекпмуникаципне мреже 
(или три дела јединствене мреже) кпји се, ппред технплпщкпг нивпа и мпгућнпсти 
пренпса гпвпра, ппдатака или слике, разликују и пп фреквенцијским ппсезима кпје 
кпристе, са реалним прпдпрпм ка 4G и напреднијим технплпгијама: 
• GSM-Global System for Mobile 900 
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• GSM 1800 и 
• UMTS- Universal Mobile Telecommunications System (ппзнат и кап 3G - пкп 2100 
MHz); 
Предајници базних станица мпбилне телефпније спадају у групу са малпм снагпм 
(предајници пд некпликп десетина вати), кпји емитују један врлп узак снпп 
радипфреквентних таласа. Снага зрашеоа (самим тим и ефективна израшена снага) је увек 
пгранишена на пптималну, у зависнпсти пд пптерећеоа и услпва прппагације али се, из 
разлпга безбеднпсти, при мереоу редпвнп узима и максималнп пптерећеое, при кпме 
не смеју да се прекпраше референтне гранишне вреднпсти ни у једнпј ташки у пкплини 
базне станице. Тпм приликпм се редпвнп узимају у пбзир и други предајници у зпни, 
пднпснп мпра се мерити и емисија али и укупна имисија. За услпве прпстираоа 
електпмагнетних таласа, мпрају се исппщтпвати: 
• технишке мере и захтеви, 
• мере безбеднпсти и защтите здравља људи,  
• мере безбеднпсти живптне средине. 
 
Избпр лпкације за ппстављаое базне станице мпбилне телефпније, са екплпщкпг 
аспекта, мпра бити у складу са смерницама, мерама и услпвима: 
• стратещке прпцене утицаја плана (или сектпрских прпграма), 
• прпцене утицаја на живптну средину прпјекта, 
• защтите пд нејпнизујућих зрашеоа. 
Мере защтите пд щтетнпг дејства електпмагнетних таласа базне станице мпбилне 
телефпније при избпру лпкације, ппстављаоем: 
• на стубпвима висине 20 - 36 m,  
• на највищим пбјектима кпји дпминирају пкплинпм,  
• на фасадама пбјеката (панелне базне станице кпје ппкривају пдређену 
микрплпкацију, а ппкретне базне станице се мпнтирају за време пдржаваоа разних 
скуппва, кпнцерата и сл.). 
Пператер је у пбавези да спрпведе утврђене мере и услпве защтите живптне средине: 
• ппаснпсти пд директнпг дпдира делпва кпји су ппд сталним наппнпм; 
• ппаснпсти пд директнпг дпдира прпвпдљивих делпва кпји не припадају струјнпм 
кплу; 
• ппаснпсти пд ппжара и експлпзија; 
• статишки електрицитет услед рада уређаја; 
• ппаснпсти пд утицаја берилијум пксида; 
• атмпсферски електрицитет; 
• нестанак наппна у мрежи; 
• недпвпљна псветљенпст прпстприја; 
• неппрезнп рукпваое; 
• ппаснпст при раду на висини (мпнтираое антена на антенским стубпвима); 
• механишка пщтећеоа; 
• утицај пращине, влаге и впде. 
 
Ппсебне мере защтите - у пднпсу на тип и карактеристике пбјекта кпји се гради, ппсебнп 

се мпрају примеоивати следеће мере защтите: 
• пбјекте не ппстављати унутар друге зпне ппаснпсти пд ппжара у близини 

птвпрених складищта лакп испарљивих, запаљивих и експлпзивних материја без 
пдгпварајуће защтите и прибављених услпва, пднпснп сагласнпсти надлежнпг 
пргана прптивппжарне защтите; 

• акп се у тпку извпђеоа грађевинских и других радпва наиђе на археплпщка 
налазищта или археплпщке предмете извпђаш радпва је дужан да пдмах прекине 
радпве и пбавести надлежни завпд за защтиту сппменика културе; 
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• акп се у тпку радпва наиђе на прирпднп дпбрп кпје је геплпщкп - палепнтплпщкпг 
типа и минерплпщкп - петрпграфскпг ппрекла, за кпје се претппставља да има 
свпјствп прирпднпг сппменика, извпђаш радпва је дужан да п тпме пбавести 
надлежну прганизацију за защтиту прирпде; 

• пбзирпм да се антенски ситем базне станице инсталира на стубу кпји пплази пд 
тла, треба да се ппстави пграда пкп базне станице и антенскпг стуба. На пгради 
ппставити табле на кпјима је исписанп уппзпреое да се не сме прилазити 
антенскпм стубу; 

• антенски систем базне станице се мпра прпјектпвати такп да се у главнпм снппу 
зрашеоа антене не налазе антенски системи других кпмерцијалних или 
прпфесипналних уређаја, кап ни сами уређаји, щтп се ппстиже пптималним 
избпрпм висине антене, кап и правилним избпрпм ппзиције антенскпг система на 
сампм пбјекту; 

• птпадне материје кпје се јаве тпкпм изградое пбјеката базних станица, 
приступних путева, дпвпђеоа електришне енергије и слишнп, мпрају се уклпнити 
прекп пвлащћенпг кпмуналнпг предузећа; 

• накпн изградое, пднпснп ппстављаоа пбјекта кпји садржи извпр нејпнизујућег 
зрашеоа, а пре издаваоа дпзвпле за ппшетак рада или упптребне дпзвпле изврщи 
првп испитиваое, пднпснп мереое нивпа електрпмагнетнпг ппља у пкплини 
извпра; 

• за пптребе првпг испитиваоа пператер мпже извпр електрпмагнетнпг ппља 
пустити у прпбни рад у перипду не дужем пд 30 дана или за телекпмуникаципне 
пбјекте мпже мереоа изврщити у пквиру технишкпг прегледа;  

• прган надлежан за издаваое упптребне дпзвпле за пбјекат кпји садржи извпр 
нејпнизујућег зрашеоа пд ппсебнпг интереса, мпже пустити у рад тај извпр акп је 
мереоем утврђенп да нивп електрпмагнетнпг ппља не прекпрашује прпписане 
гранишне вреднпсти и да изграђени, пднпснп ппстављени пбјекат неће свпјим 
радпм угрпжавати живптну средину; 

• акп се перипдишним испитиваоем, систематским испитиваоем или мереоем 
изврщеним пп налпгу инспектпра за защтиту живптне средине, утврди да је у 
пкплини једнпг или вище извпра измерен нивп електрпмагнетнпг ппља изнад 
прпписаних гранишних вреднпсти, надлежни прган мпже кприснику налпжити 
пгранишеое у ппгледу упптребе, рекпнструкцију или затвараое пбјекта дп 
задпвпљаваоа прпписаних гранишних вреднпсти;  

• рекпнструкција се пбавља технишки и пперативнп изведивим мерама у рпку пд 
највище гпдину дана пд дана када је налпжена рекпнструкција извпра пд стране 
надлежне инспекције за защтиту живптне средине. 

 
7.1.9.  ЗАЩТИТА ПД ХЕМИКАЛИЈА И БИПЦИДНИХ ПРПИЗВПДА 
Пбавезне мере защтите живптне средине пд хемикалија - у циљу защтите здравља 
људи и живптне средине на ппдрушју Прпстпрнпг плана Града Враоа пбавезнп је:  
• усппстављаое интегрисанпг управљаоа хемикалијама; 
• класификација, пакпваое и пбележаваое хемикалија; 
• интегрални регистар хемикалија; 
• регистар хемикалија кпје су стављене у прпмет;  
• исхпдпваое дпзвпла за пбављаое делатнпсти прпмета и дпзвпле за кприщћеое 
нарпшитп ппасних хемикалија; 
• усппстављаое систематскпг праћеоа хемикалија. 
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Пбавезе пператера кпји управља хемикалијама:  
• пператер кпји управља хемикалијама мпра предузимати мере у циљу спрешаваоа 

негативних утицаја хемикалија на здравље људи и живптну средину;  
• прпизвпђаш, увпзник или даљи кприсник кпји ставља хемикалију у прпмет, 

прпцеоује ппасна свпјства хемикалије пре стављаоа у прпмет и п тпме 
пбавещтава пстала правна и физишка лица у циљу рукпваоа хемикалијпм на 
безбедан нашин;  

• ппасна хемикалија се замеоује безбеднијпм алтернативпм када гпд је тп мпгуће;  
• свака хемикалија и пдређени прпизвпди мпрају бити класификпвани, пбележени 

и пакпвани у складу са Закпнпм;  
• пператер - прпизвпђаш, увпзник, дистрибутер или даљи кприсник, у пбавези је да 

впди евиденцију п хемикалијама најмаое 10 гпдина;  
• пператер је дужан да складищти ппасне хемикалије на нашин да се не угрпзи 

живпт и здравље људи и живптна средина, а са оихпвим пстацима и празнпм 
амбалажпм ппступа у складу са прпписима кпјима се регулище управљаое 
птпадпм;  

• снабдеваш пдређених врста, пднпснп кплишина ппасне хемикалије дужан је да 
пбезбеди лице кпје се стара п правилнпм управљаоу тих хемикалија.  

Бипцидни прпизвпди – су активне супстанце или смеща, кпја садржи једну или вище 
активних супстанци, шија је намена да хемијски или биплпщки унищти неппжељне 
прганизме, мпже се кпристити акп је за оега издатп пдпбреое за стављаое у 
прпмет и акп је класификпван, пбележен, пакпван и има безбеднпсни лист. 

 
Защтита пд хемијскпг удеса, интегрисанп спрешаваоe и кпнтрпла загађиваоа 
живптне средине  
 Защтита пд хемијскпг удеса (пдредбе SEVESO II Директиве), је защтита пд 
изненаднпг и некпнтрплисанпг дпгађаја кпји настаје пслпбађаоем, изливаоем или 
расипаоем ппасних материја, пбављаоем активнпсти при прпизвпдои, упптреби, 
преради, складищтеоу, пдлагаоу или дугптрајнпм неадекватнпм шуваоу.  
SEVESO ппстрпјеое - ппстрпјеое у кпјем се пбављају активнпсти у кпјима је присутна или 
мпже бити присутна ппасна материја у једнаким или већим кплишинама пд прпписаних, 
(где се ппасне материје прпизвпде, кпристе, складищте или се оима рукује) и укљушује 
сву ппрему, oбјекте, цевпвпде, мащине, ппрему, алате, интерне кплпсеке и деппе, 
складищта и псталу пратећу ппрему у функцији ппстрпјеоа.  
Пператери SEVESO ппстрпјеоа, према кплишинама из Листе ппасних материја и оихпвих 
кплишина и Листе свпјстава и класа ппасних материја и оихпвих кплишина, у пбавези су 
да израде:  
• Пплитику превенције удеса пп дпстављаоу Пбавещтеоа надлежнпм пргану 

респрнпг Министарства - Пператери SEVESO ппстрпјеоа нижег реда;  
• Извещтај п безбеднпсти и План защтите пд удеса - Пператери SEVESO ппстрпјеоа 

вищег реда.  
Пператер SEVESO ппстрпјеоа је у пбавези да, укпликп се деси хемијски удес на лпкацији, 
пдмах п хемијскпм удесу пбавести респрнп Министарствп, јединицу лпкалне сампуправе 
и пргане надлежне за ппступаое у ванредним ситуацијама у складу са прпписима кпјима 
се уређује защтита и спащаваое.  
Пператер SEVESO ппстрпјеоа нижег реда у пбавези је да изради дпкумент - Пплитику 
превенције удеса и да Министарству, пре израде Пплитике превенције удеса, дпстави 
Пбавещтеое.  
Пператер SEVESO ппстрпјеоа вищег реда у пбавези је да изради и дпстави Министарству 
Извещтај п безбеднпсти и План защтите пд удеса.  
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Пператери кпји нису SEVESO ппстрпјеое а кпји имају на свпјпј лпкацији (кпмплексу) 
знашајне кплишине ппасних материја, у циљу защтите пд хемијскпг удеса у пбавези су да 
ппступају у складу са Закпнпм п ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС”, бр. 111/09, 
92/11 и 93/12).  
План защтите пд хемијскпг удеса Града Враоa (Екстерни план защтите пд удеса) је 
пбавезан дпкумент кпји лпкална сампуправа мпра дпнети на пснпву Планпва защтите пд 
удеса пператера кпји се налазе на оенпј теритприји, у складу са Закпнпм п ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).  
Прпцена ризика у слушају настанка хемијскпг удеса - защтита пд хемијских удеса и 
загађиваоа живптне средине при прпизвпдои, превпзу и складищтеоу ппасних материја 
у ппстрпјеоима и инсталацијама, пствариваће се превентивним мерама кпје пбухватају 
активнпсти кпје се спрпвпде у ппстрпјеоима и на кпридприма превпза ппасних материја, 
а у циљу смаоеоа мпгућнпсти настанка удеса и мпгућих ппследица. Рещаваое прпблема 
управљаоа екплпщким ризикпм при трансппрту ппасних материја зависиће пд динамике 
рекпнструкције и ревитализације ппстпјећих и реализације планираних сапбраћајница, 
на пснпву шега ће се трасе превпза ппасних материја утврђивати ппщтинскпм 
нпрмативпм (ппсебним пдлукама у складу са Закпнпм и планпм намене прпстпра). У 
нашелу, за превпз ппасних и щтетних материја дпзвпљенп је кпристити депнице 
аутппутева и државних путева првпг и другпг реда кпје прплазе крпз ппдрушја нижих 
густина станпваоа и маое насељенпсти. Пгранишеое се не пднпси на превпз нафтних 
деривата у цистернама капацитета дп 10t. 
Циљ интегрисанпг спрешаваоа загађиваоа живптне средине је да се:  
• смаои или минимализује емисија у све медијуме живптне средине,  
• усппстави виспк нивп защтите живптне средине,  
• минимализује пптрпщоа сирпвине и енергије,  
• ппједнпстави и пјаша улпга кпнтрплних пргана власти,  
• укљуши јавнпст у свим фазама прпцеса (Архуска кпнвенција);  
Интегрисанп спрешаваое и кпнтрпла загађиваоа живптне средине заснпванп је на 
нашелу предпстрпжнпсти, нашелу интегрисанпсти и кппрдинације, нашелу пдрживпг 
развпја, нашелу хијерархије управљаоа птпадпм, нашелу „загађиваш плаћа” и нашелу 
јавнпсти.   
Пператер IPPC ппстрпјеоа је у пбавези да:  
• за нпвп ппстрпјеое ппднесе Захтев за издаваое интегрисане дпзвпле, пре 
дпбијаоа дпзвпле за упптребу;  
• надлежнпст за издаваое интегрисане дпзвпле је у зависнпсти пд тпга кпји прган 
издаје пдпбреое за градоу (грађевинску дпзвплу);  
• BREF дпкумент даје инфпрмације п специфишнпм индустријскпм сектпру или 
ппљппривреднпм сектпру, техникама и прпцесима заступљеним у тпм сектпру, свим 
ппстпјећим емисијама у впду, ваздух и земљищте кап и генерисаним птпадима, у 
зависнпсти пд прпизвпдних капацитета, техникама кпје се разматрају у пдређиваоу BAT.    
 
7.1.10.  УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ И АМБАЛАЖНИМ ПТПАДПМ 
 Кпнцепт управљаоа птпадпм на ппдрушју Прпстпрнпг плана Града Враоа, мпра 
бити заснпван на укљушиваое у систем Лпкалнпг плана управљаоа птпадпм ппщтине 
Враое кап и на примени свих неппхпдних прганизаципних и технишких мера кпјима би се 
минимализпвали пптенцијални негативни утицаји на квалитет живптне средине. 
Управљаое птпадпм на ппдрушју Плана мпра бити деп интегралнпг управљаоа птпадпм 
на лпкалнпм и регипналнпм нивпу и спрпвпдиће се у складу са: 
- Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16); 
- Закпнпм п амбалажи и амбалажнпм птпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09); 
- Правилникпм п категпријама, испитиваоу и класификацији птпада („Сл.гласник 
РС” бр.56/10); 
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- Правилникпм п нашину складищтеоа, пакпваоа и пбележаваоа ппаснпг птпада 
(„Сл. гласник РС”, бр.92/10); 
- Правилникпм п пбрасцу Дпкумента п кретаоу ппаснпг птпада и упутству за 
оегпвп пппуоаваое („Сл. гласник РС”, бр.114/03); 
- Правилникпм п услпвима и нашину сакупљаоа, трансппрта, складищтеоа и 
третмана птпада кпји се кпристи кап секундарна сирпвина или за дпбијаое енергије („Сл. 
гласник РС”, бр.98/10); 
На теритприји Града Враоа планирана је изградоа регипналнпг центра за управљаое 
неппасним птпадпм. Ппдрушју регипналне деппније у Враоу припадају јпщ и ппщтине 
Прещевп, Бујанпвац, Тргпвищте, Владишин Хан, Сурдулица и Бпсилеград. Пвај центар 
пбухвата 229.596 станпвника и гпдищоу кплишину птпада пд 49.889 t/гпд. 
За регипнални центар за управљаое кпмуналним птпадпм “Метерис” пбавезнп је: 
• ппремаое системпм за сакупљаое деппнијских гаспва; 
• ппремаое ппстрпјеоем за третман прпцедних впда; 
• дпзвпоенп је фпрмираое деппније за инертан птпад; 
На деппнији неппаснпг птпада мпже се пдлагати: 
• кпмунални птпад ппсле сепарације; 
• неппасан птпад, билп кпг ппрекла кпји испуоава критеријуме за прихват на 
деппнију неппаснпг птпада; 
• стабилизпван и нереактиван (претхпднп третиран) ппасан птпад кпји задпвпљава 
критетијуме гранишних вреднпсти за неппасан птпад. 
Ппстрпјеое за сепарацију рециклабилнпг птпада - (технплпщка линија за аутпматскп 
или мануелнп раздвајаое птпада), пп правилу: 
• ппставља се ппред деппније и представља функципналну целину; 
• издвпјени рециклабилни птпад се третира (балира или пресује) и трансппртује у 
ппстрпјеоа за рециклажу. 
Трансфер станица - представља деп регипналнпг центра где се кпмунални птпад 
истпвара из впзила за сакупљаое птпада, прегледа уз издвајаое птпада, краткп 
задржава, утпвара у већа впзила и трансппртује на даљи третман у регипнални центар, 
регипналну деппнију “Метерис”. Реализација трансфер станице на теритприји Града 
Враоа је мпгућа у циљу  смаоеое трпщкпва управљаоа птпадпм услед разврставаоа 
птпада и оегпвпг ппнпвнпг враћаое у прпцес прпизвпдое кап секундарне сирпвине кап 
и збпг смаоеоа кплишине птпада кпји се трансппртује и пдлаже на регипналнпј деппнији 
„Метерис”. 
Центар за рециклажу грађевинскпг птпада – реализација је мпгућа у складу са услпвима 
защтите живптне средине.  
Центри за пдвпјенп сакупљаое рециклабилнпг птпада: 
У зависнпсти пд велишине насеља, брпја станпвника кпји гравитира изабранпј лпкацији, 
врсте генерисаних птпада, са дефинисанпм прганизацијпм и пптребнпм ппремпм, 
дпзвпљенп је: 
• фпрмираое спртирних станица (сабирне, сакупљашке станице) - за неппасан 

рециклабилан птпад, лпкација „Барбарущинце - Криви Дел” и пстале 
пптенцијалне лпкације, према прпписаним критеријумима, услпвима живптне 
средине и Плану управљаоа птпадпм; 

• фпрмираое центра за рециклажу птпада – за грађевински птпад, лпкација „Дпое 
Требещиое” и пстале пптенцијалне лпкације, према прпписаним критеријумима,  
услпвима живптне средине и Плану управљаоа птпадпм ;  

• фпрмираое рециклажних двприщта -  за грађевински птпад, лпкација „Дпое 
Враое”, али се даје мпгућнпст избпра лпкација рециклажних двприщта, у складу 
са прпписаним критеријумима, услпвима живптне средине и Плану управљаоа 
птпадпм; 
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• фпрмираое рециклажних пстрва - даје мпгућнпст избпра лпкација рециклажних 
двприщта, у складу са прпписаним критеријумима и услпвима живптне средине и 
Плану управљаоа птпадпм. 

Управљаое ппасним птпадпм – дп реализације Наципналнпг ппстрпјеоа за физишкп-
хемијски третман ппаснпг птпада и регипналнпг складищта ппаснпг птпада, управљаое 
ппасним птпадпм врщиће се у складу са важећим закпнпм и ппдзакпнским актима. 
Сабирни центри (центри за сакупљаое ппаснпг птпада из дпмаћинстава) – (птпадна 
уља, птпад електришних и електрпнских апарата и уређаја, истрпщене батерије) мпгу бити 
уз лпкације центара за сакупљаое рециклабилнпг птпада. 
Управљаое медицинским птпадпм – Здравствени центар Враое; 
Управљаое птпадпм живптиоскпг ппрекла – (угинуле живптиое, кланишни птпад, птпад 
из ппстрпјеоа за прераду меса, риба, пбјеката за узгпј живптиоа), дп усппстављаоа 
система за управљаое пвпм врстпм птпада на наципналнпм нивпу, кап прелазнп рещеое 
прганизпвати прекп ппстпјећих ппстрпјеоа за третман птпада живптиоскпг ппрекла и 
грпбља за угинуле живптиое (јаме грпбнице), према критеријумима и услпвима защтите 
живптне средине.  
Ппљппривредни птпад – увпђеоем шистије прпизвпдое и ВАТ и ВЕР у прехрамбенпј 
индустрији, утицати на смаоеое ппљппривреднпг птпада. Ппљппривредни птпад, 
бипмасу кап нус прпизвпд ппљппривредне прпизвпдое, кпристити за кпмппстираое, 
дпбијаое тешних гприва и бипгаса.   
Ппщте мере управљаоа птпадпм: 
• на лпкацијама где су планирани ппслпвни пбјекти са вище уппщљених или 

стамбени пбјекти за кплективнп станпваое, пптребнп је урбанистишки разрадити 
лпкације за кпнтејнере за изнпщеое смећа; 

• за ппрпдишнп станпваое треба предвидети лпкације за кпнтејнере кпји би били 
намеоени за пдлагаое смећа јавне хигијене; 

• лпкације за кпнтејнере треба да буду визуелнп маое упшљиве, а кпмуникацијски 
приступашне за впзила (камипне смећаре) кпја празне те судпве; 

• пдредити лпкације за смещтај  кпнтејнера за пдлагаое рециклабилнпг птпада 
(ПЕТ, хартије и картпна, стакла, текстила...) 

• планирати прпщиреое ппстпјеће деппније щута у Бунущевцу, а катастарску 
парцелу брпј 1651/3 у КП Златпкпппредвидети за деппнију неппаснпг 
грађевинскпг птпада; 

 управљаое ппстпјећпм санитарнпм деппнијпм шврстпг кпмуналнпг птпада 
,,Метерис” у Сувпм Дплу са кпмплетним пратећим садржајем (рециклажним 
двприщтем, линијпм за сепарацију птпада и балираое истпг, кпмппстнп ппље) и 
гпдищопм кплишинпм птпада кпји се пдлаже на деппнији пд 19873 тпна, мпра 
бити у складу са Стратегијпм управљаоа птпадпм за перипд пд 2010 - 2019. 
гпдине („Службени гласник РС“, брпј 29/10) и са Регипналним планпм управљаоа 
птпадпм за Пшиоски пкруг 2013-2023, закпнскум регулативпм и важећим 
планским дпкументпм;  

• пптребнп је предвидети прпстпр за нещкпдљивп збриоаваое живптиљских 
лещева у слушају зппнпзе или неких других ванредних ситуација; 

Надлежни прган јединице лпкалне сампуправе Града Враоа: 
• дпнпси Лпкални план управљаоа птпадпм, пбезбеђује услпве и стара се п 

оегпвпм спрпвпђеоу; 
• уређује, пбезбеђује, прганизује и спрпвпди управљаое кпмуналним, пднпснп 

инертним и неппасним птпадпм на свпјпј теритприји; 
• уређује ппступак наплате услуга у пбласти управљаоа кпмуналним, пднпснп 

инертним и неппасним птпадпм; 
• издаје дпзвпле, пдпбреоа и друге акте у складу са Закпнпм,  
• впди евиденцију и ппдатке дпставља респрнпм Министарству; 
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• врщи надзпр и кпнтрплу примене мера ппступаоа са птпадпм у складу са 
закпнпм, кап и друге ппслпве утврђене Закпнпм; 

Ппсебне мере управљаоа птпадпм - пбавезе пператера ппстрпјеоа: 
• за ппстрпјеоа за кпја се издаје интегрисана дпзвпла припрема се и дпнпси План 

управљаоа птпадпм; 
• за ппстрпјеоа шија је делатнпст управљаое птпадпм и за кпја се издаје 

интегрисана дпзвпла или дпзвпла за управљаое птпадпм, дпнпси се Радни план 
ппстрпјеоа за управљаое птпадпм; 

• прпизвпђаш или увпзник шији прпизвпд ппсле упптребе ппстаје ппасан птпад у 
пбавези је да тај птпад преузме ппсле упптребе без накнаде трпщкпва и са оима 
ппступи у складу са Закпнпм;  

 
Прпизвпђаш птпада/пператер дужан је да:  
• сашини план управљаоа птпадпм и прганизује оегпвп спрпвпђеое, акп гпдищое 

прпизвпди вище пд 100 t неппаснпг птпада или вище пд 200 kg ппаснпг птпада; 
• прибави извещтај п испитиваоу птпада и пбнпви га у слушају прпмене 

технплпгије, прпмене ппрекла сирпвине, других активнпсти кпје би утицале на 
прпмену карактера птпада и шува извещтај најмаое пет гпдина; 

• преда птпад лицу кпје је пвлащћенп за управљаое птпадпм акп није у мпгућнпсти 
да прганизује ппступаое са птпадпм;  

• карактеризација птпада врщи се самп за ппасан птпад и за птпад кпји према 
ппреклу, саставу и карактеристикама мпже бити ппасан птпад, псим птпада из 
дпмаћинства; 

• трансппрт ппаснпг птпада врщи се у складу са прпписима кпјима се уређује 
трансппрт ппасних материја, у складу са дпзвплпм за превпз птпада и захтевима 
кпји регулищу ппсебни прпписи п трансппрту (ADR/RID/ADN и др); 

• забраоенп је пдлагаое и спаљиваое птпада кпји се мпже ппнпвп кпристити; 
• забраоенп је разблаживаое ппаснпг птпада ради испущтаоа у живптну средину; 
• управљаое ппсебним тпкпвима птпада, (истрпщене батерије и акумулатпри, 

птпадна уља, птпадне гуме, птпад пд електришних и електрпнских прпизвпда, 
флупрпсцентне цеви кпје садрже живу, пплихлпрпвани бифенили и птпад пд 
пплихлпрпваних бифенила (PCB), птпад кпји садржи, састпји се или је 
кпнтаминиран дугптрајним прганским загађујућим материјама (POPs птпад), 
птпад кпји садржи азбест, птпадна впзила, птпад из пбјеката у кпјима се пбавља 
здравствена защтита и фармацеутски птпад и птпад из прпизвпдое титан 
дипксида) се врщи схпднп закпнским пдредбама и релевантним ппдзакпнским 
актима. 

За пбављаое делатнпсти управљаоа птпадпм прибављају се дпзвле и тп: дпзвпла за 
сакупљаое птпада, за трансппрт птпада, за складищтеое и третман птпада и за 
пдлагаое птпада. За пбављаое вище делатнпсти једнпг пператера мпже се 
издати једна интегрална дпзвпла. Дпзвпле за складищтеое, третман и пдлагаое 
птпада издају се на перипд пд 10 гпдина.  

 
Управљаое амбалажним птпадпм 
Ппщте мере за управљаое амбалажним птпадпм - управљаое амбалажпм и 
амбалажним птпадпм се спрпвпди у складу са: 
• услпвима защтите живптне средине кпје амбалажа мпра да испуоава зa 
стављаое у прпмет; 
• услпвима за управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм; 
• пбавезпм извещтаваоа п амбалажи и амбалажнпм птпаду; 
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Ппсебне мере за управљаое амбалажним птпадпм:  
• пбавеза прпизвпђаша, увпзника, пакера/пунипца и исппрушипца је да пбезбеди 

прпстпр за преузимаое, сакупљаое, разврставаое и привременп складищтеое 
амбалажнпг птпада акп укупна гпдищоа кплишина амбалажнпг птпада (стаклп, 
папир, картпн и вищеслпјна амбалажа сa претежнп папир-картпнскпм 
кпмппнентпм, метал, пластика, дрвп, пстали амбалажни материјали) прелази 

  100t;  
• пбавеза пператера је прибављаое дпзвпле за управљаое амбалажним птпадпм;  
• пбавеза пператера система, прпизвпђаша, увпзника, пакера/пунипца, 

исппрушипца и крајоег кприсника, дпстављаоа извещтаја п управљаоу 
амбалажним птпадпм;  

• амбалажа кпју није мпгуће ппнпвп упптребити, кап ни ппнпвнп искпристити путем 
рециклаже, бипразградое или кпнтрплисанпг спаљиваоа, ппстаје амбалажни 
птпад намеоен за пдлагаое;  

• амбалажа мпра бити прпјектпвана и прпизведена такп да када ппстане 
амбалажни птпад пмпгући рециклажу материјала упптребљених у прпизвпдои те 
амбалаже у пдређенпм масенпм прпценту;  

• амбалажа се идентификује и пзнашава према прирпдним свпјствима амбалажних 
материјала кпји су кприщћени у оенпј прпизвпдои да би се плакщалп 
сакупљаое, ппнпвна упптреба и ппнпвнп искприщћеое, укљушујући и рециклажу, 
кпмппстираое, бипразградоу и искприщћеое у енергетске сврхе. Амбалажа нпси 
пдгпварајућу пзнаку или на сампј амбалажи или на етикети, а укпликп велишина 
амбалаже тп не дпзвпљава, на прилпженпм упутству;  

• прпизвпђаш, увпзник, пакер/пунилац и исппрушилац дужан је да бесплатнп 
преузме птпад пд секундарне или терцијарне амбалаже на захтев крајоег 
кприсника;  

• крајои кприсник кпји набавља рпбу пд прпизвпђаша, увпзника, пакера/пунипца и 
исппрушипца мпже птпад пд секундарне или терцијарне амбалаже пставити 
неппсреднп на месту набавке или га касније бесплатнп вратити;  

• прпизвпђаш, увпзник, пакер/пунилац и исппрушилац дужан је да, на захтев 
крајоег кприсника, бесплатнп преузмe амбалажни птпад кпји није кпмунални 
птпад, а пптише пд примарне амбалаже, укпликп за такву амбалажу није 
прпписан ппсебан нашин преузимаоа и сакупљаоа;  

• крајои кприсник је дужан да прикупи, складищти, пдлпжи или прпследи 
кпмунални амбалажни птпад, у складу са закпнпм кпјим се уређује управљаое 
птпадпм и закпнпм кпјим се уређује кпмунална делатнпст;  

• крајои кприсник је дужан да кпмунални амбалажни птпад разврстава и/или 
пдвпјенп складищти, такп да не буде измещан са другим птпадпм, какп би мпгап 
да буде прпслеђен или враћен, сакупљен, ппнпвп искприщћен, прерађен или 
пдлпжен у складу са закпнпм кпјим се уређује управљаое птпадпм;  

• забраоенп је прпслеђиваое или враћаое амбалажнпг птпада кпји није 
кпмунални птпад кпмуналним предузећима, псим када за тп ппстпји закљушен 
угпвпр;  

• крајои кприсник мпра да пбезбеди да амбалажа и амбалажни птпад кпји није 
кпмунални птпад, кпји се прпслеђује или враћа, не буде загађен ппасним или 
другим материјама кпје нису садржане у упакпванпј рпби, а кпје шине ппнпвнп 
искприщћеое или рециклажу немпгућпм или извпдљивпм јединп пп 
несразмернп вищем трпщку;  

• крајои кприсник, кап држалац птпада, мпра да пбезбеди да се са амбалажним 
птпадпм, кпји је загађен ппасним или другим материјама кпје нису саставни деп 
упакпване рпбе, ппступа у складу са закпнпм кпјим се уређује управљаое 
птпадпм;  
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• прпизвпђаш, увпзник, пакер/пунилац и исппрушилац дужан je за амбалажу кпју 
ставља у прпмет:  

• да пбезбеди да кпмуналнп предузеће редпвнп преузима кпмунални амбалажни 
птпад;  

• да редпвнп преузима и сакупља амбалажни птпад кпји није кпмунални птпад пд 
крајоих кприсника;  

• прпизвпђаш, увпзник, пакер/пунилац и исппрушилац мпже без дпзвпле респрнпг 
министарства да прикупља амбалажни птпад, у кпликп се ради п сппственпј 
ппвратнпј амбалажи кпја је враћена пд крајоег кприсника, а није вище ппгпдна за 
ппнпвну упптребу;  

• тргпвац на великп кап крајои снабдеваш и/или тргпвац на малп није дужан да 
пбезбеди прпписанп управљаое амбалажним птпадпм акп се ради п амбалажи 
на кпјпј ппстпји декларација претхпднпг снабдеваша п тпме да пн гарантује 
управљаое амбалажним птпадпм или акп се ради п амбалажи на кпјпј ппстпји 
ппсебан знак путем кпга пператер гарантује да је та амбалажа укљушена у оегпв 
систем управљаоа;  

 
7.1.11.  МЕРЕ ЗАЩТИТЕ ПД УДЕСА И УДЕСНИХ СИТУАЦИЈА 
На планскпм ппдрушју ппстпји верпватнпћа ппјаве удесних ситуација. У свим фазама 
имплементације Плана пбавезне су мере превенције, спрешаваоа, птклаоаоа узрпка, 
кпнтрпле и защтите пд удеса и удесних ситуација, у циљу защтите впдптпка реке Јужне 
Мправе и оених притпка, живптне средине и здравља људи. 
Защтита пд удеса и удесних ситуација на ппдрушју Плана спрпвпдиће се у складу са: 
- Закпнпм п защтити пд ппжара (,,Сл. Гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15); 
- Правилникпм п технишким нпрмативима за приступне путеве, пкретнице и 
уређене платпе за ватрпгасна впзила у близини пбјеката ппвећанпг ризика пд ппжара 
(„Сл.лист СРЈ”,  бр. 81/95); 
- Правилникпм п технишким нпрмативима за електришне инсталације нискпг 
наппна („Сл.лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95); 
- Правилникпм п технишким нпрмативима за хидрантску мрежу за гащеое ппжара 
(„Сл.лист СФРС”, 30/91); 
- Правилникпм п технишким нпрмативима за стабилне инсталације за дпјаву 
ппжара („Сл.лист СРЈ”, бр. 87/93); 
- Правилникпм п технишким нпрмативима за защтиту пбјеката пд атмпсферскпг 
пражоеоа („Сл. лист СРЈ”, бр.11/96); 
- Правилникпм п технишким нпрмативима за стабилне инсталације за дпјаву 
ппжара („Сл. лист СРЈ”, бр.87/93); 

 
Мере защтите живптне средине и пдгпвпр на удес: 
• у слушају прпцуриваоа нафтних деривата, уља и мазива, пбавезнп је пдмах 

спрпвести мере пдгпвпра на удес, у складу са захтевпм удесне ситуације, а са 
насталим птпадпм ппступати у складу са Правилникпм п нашину складищтеоа, 
пакпваоа и пбележаваоа ппаснпг птпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10). Такп 
настали птпад привременп складищтити у некпрпзивнпј амбалажи са ппклппцем 
у наткривенпм прпстпру дп уступаоа пператеру кпји ппседује дпзвплу за 
управљаое ппасним птпадпм, уз Дпкумент п кретаоу ппаснпг птпада; 

• у циљу адекватнпг управљаоа защтитпм пд удесних ситуација, пбавезан је План 
защтите пд удеса са мерама за пдгпвпр на удесну ситуацију за сваки прпјекат 
ппсебнп; 

• неппхпднп је извести пдгпварајући систем прптивппжарне защтите у складу са 
Закпнпм п защтити пд ппжара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15). Ппсебну 
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пажоу ппсветити пбуци и кпнтрпли заппслених кап и квалитету и атесту 
прптивппжарне ппреме планиране за уградоу. Врщити редпвну кпнтрплу свих 
прптивппжарних елемената – ппреме и инсталација; 

• прпјектпвати защтиту инсталација и пбјеката пд атмпсфесркпг пражоеоа; 
• са прпстпра кпмплекса уклпнити сав запаљив материјал у циљу смаоеоа 

ппследица евентуалнпг ппжара у склппу превентивних мера защтите; 
• у слушају ппжара, треба предузети следеће: приступа се ппшетнпм гащеоу 

ппжара, и искљушиваое електришне енергије, ппжар пријавити 
пбезбеђеоу/ватрпгаснпј јединици, предузети све мере за спрешаваое щиреоа 
ппжара на суседне пбјекте - уређаје, ппкренути евакуацију људи из угрпженпг 
дела; 

• при реагпваоу у слушајевима ппаснпсти, пбавезнп је кприщћеое адекватне 
защтитне ппреме (защтитнп пделп, пбућа, напшаре, рукавице, маске); 

• у циљу кпнтрпле живптне средине и прпписиваоа, спрпвпђеоа и кпнтрпле мера 
за защтиту живптне средине, у границама Плана, при имплементацији и 
реализацији планираних прпјеката, пбјеката, ппврщина, пптребнп је, у складу са 
Уредбпм п утврђиваоу Листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и 
Листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину 
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08) ппкренути ппступак прпцене утицаја на живптну 
средину пред надлежним прганпм за защтиту живптне средине у вези дпнпщеоа 
пдлуке п изради/не изради Студије п прпцени утицаја на живптну средину. 

 
7.1.12.  СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВПЕ 
 Екплпщка прпцена Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града Враоа за предметнп 
ппдрушје представља пснпв за вреднпваое прпстпра при избпру прпјекта и предлпга 
мера за защтиту живптне средине, а у циљу даљег пдрживпг развпја. 
Стратещка прпцена утицаја на живптну средину се не захтева за измене и дппуне 
Генералнпг урбанистишкпг плана и Планпва генералне регулације, укпликп нема 
знашајних измена.  
 Стратещка прпцена утицаја на живптну средину за Планпве детаљне регулације, 
кап планску дпкументацију нижег хијерархијскпг нивпа, се мпже захтевати за пбухвате 
радних, индустријских зпна, знашајне прпмене у кприщћеоу грађевинскпг, 
ппљппривреднпг, впднпг и щумскпг земљищта.  
 Пбавезујућа смерница Стратещке прпцене за нижи хијерархијски нивп је пбавеза 
нпсипца прпјеката да се надлежнпм пргану пбрати захтевпм за пдлушиваое п пптреби 
прпцене утицаја на живптну средину, у складу са закпнскпм регулативпм за пбласт 
живптне средине. 
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7.2. ЗАЩТИТА, УРЕЂЕОЕ И УНАПРЕЂЕОЕ ПРИРПДНИХ ДПБАРА 
7.2.1. ПРИРПДА КАП ПСНПВ ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА, ЗАЩТИЋЕНЕ ЦЕЛИНЕ, ПРИРПДНИ 
ПРЕДЕЛИ, ПРИРПДНП-ПРПСТПРНЕ ЦЕЛИНЕ И БИПДИВЕРЗИТЕТ 
 Разнпврснпст и специфишнпст прирпде и прирпдних вреднпсти пвпг ппдрушја 
Града Враоа треба плански щтитити и уређивати прекп оегпвих функципналнп-
екплпщких јединица (екплпщких целина и зпна). Услед брпјних антрпппгених утицаја, 
прирпдни предели су мпдификпвани, такп да су данас заступљени: урбани, субурбани, 
рурални, култивисани и прирпдни предели. На пснпву тпга изврщена је валпризација 
ппдрушја Града Враоа, какп би се дефинисале: 

 оихпве главне пспбине и капацитети и 

 утицаји на оихпву трансфпрмацију; 
 Защтита прпстпра и живптне средине, прпстпрнп уређиваое и развпј Града 
Враоа, мпра бити заснпванп на защтити прирпдних вреднпсти и културних дпбара, 
прирпдних екпсистема и предела, укупнпг диверзитета и раципналнпм кприщћеоу свих 
прирпдних ресурса. У тпм ппгледу, пснпвни циљ је пбезбеђиваое планиранпг развпја 
заснпванпг на щтп маоем щтетнпм делпваоу на прирпду, шиме ће се и степен оене 
деградације ублажити и спрешити, щтп представља услпв за пшуваое екплпщке 
равнптеже, бипдиверзитета и укупнпг екплпщкпг капацитета анализиранпг прпстпра. Тп 
ппдразумева:  

• пшуваое прирпдних аутпхтпних екпсистема (щумске, пащоашке, ливадске 
врегетације, впдених екпсистема) на ппдрушју Бесне Кпбиле, Кукавице, 
Пљашкпвице, у припбаљима Јужне Мправе и оених притпка, 

• пдржаваое ппстпјећих и планираое нпвих екпсистема у урбанпм делу – зелених 
ппврщина свих категприја, намена и велишина на градскпм и насељским 
ппдрушјима, 

• пдржаваое агрпекпсистема применпм савремених мера у ппљппривреди кпје се 
заснивају на пшуваое биплпщке равнптеже и разнпврснпсти. 

За пствариваое планираних циљева пптребнп је спрпвести:  
 защтиту структуре ппстпјећих прирпдних предела и прирпдних ресурса, у складу 

са услпвима станищта за трајнп пдржаваое оегпвих функција и спрешаваое и 
смаоеое щтетних утицаја; 

 пшуваое и унапређеое прирпднпг и вещташкпг вегетацијскпг ппкриваша у 
урбаним центрима (градски центар Враое, Враоска баоа) и псталим насељима; 

 пшуваое плпднпсти и ппправљаое бпнитета, екплпщкп газдпваое и 
унапређиваое ппљппривредних ппврщина; 

 пшуваое и унапређеое ппстпјећих прирпдних и вещташки ппдигнутих 
вегетацијских ппкриваша (ппљпзащтитни и щумски ппјасеви, забрани, щумски 
фрагменти, живице) и ппљппривредним зпнама пкп урбаних центара; 

 на земљищтима шији је биљни ппкриваш девастиран или деградиран, а кпја се не 
кпристе за ппљппривреду и щумарствп треба планирати вегетацију у складу са 
услпвима терена; 

 антиерпзипним радпвима, пре свега ппщумљаваоем спрешавати и сузбијати 
ерпзију земљищта у угрпженим зпнама, теренима и лпкацијама; 

 мере защтите прирпде и неге предела на теритприји града Враоа, а ппсебнп у 
рубним делпвима урбаних центара, представљају услпв защтите пд екстремних 
утицаја и ппбпљщаоа микрпклиматских услпва ппдрушја; 

 ппдизаое нпвих щумских састпјина мпра бити заснпванп на принципима 
ценптишкпг диверзитета; 

 ппдизаое зелених ппврщина унутар градскпг језгра и насеља (паркпви, скверпви, 
бащте, дрвпреди) ппвпљнп утише на смаоеое кпнцентрације щтетних гаспва у 
ваздуху; 
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 при истраживаоима и експлпатацији сирпвина (искппи, насипи) неизбежна су 
пщтећеоа и деградација прирпде и предела, те је пбавезна ремедијација и 
рекултивација деградиранпг прпстпра; 

 задржаваое биплпщке разнпврснпсти у функцији защтите прирпдних прпцеса, 
псигураоем разнпврснпсти живптних прпстпра и живптних заједница врста 
живптиоа и биљака, кап и генетишкпм разнпврснпщћу унутар врста; 

 защтиту специјске и екпсистемске кпмппненте бипдиверзитета, 
 планскп прганизпваое лпва и рибплпва, лпвнпг и рибплпвнпг туризма; 
 при планираоу грађевинских ппдрушја насеља, грађевинскп ппдрушје за 

ппстрпјеоа, сапбраћајнице, енергетске инсталације, узети у пбзир прирпдне 
структуре такп да утицај на предепне карактеристике буде щтп маои; 

 прирпдне пределе треба защтити у оихпвпј разнпврснпсти, јединственпсти, 
леппти и знашају за дпживљај и рекреацију станпвнищтва. 

 Према Услпвима защтите прирпде за израду Нацрта Измена и дппуна Прпстпрнпг 
плана Града Враоа и Стратещке прпцене утицаја, Завпд за защтиту прирпде Србије 
кпнстатпвап је да у границама пбухвата Плана Града Враоа налази се ппдрушје за кпје је 
ппкренут ппступак защтите Защтићенп станищте „Александрпвашка слатина“. 
Истраживаоа се врще у циљу валпризације прпстпра и оегпвпг стављаоа ппд защтиту, те 
је пптребнп ппщтпваое пдредби Закпна п защтити прирпде („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 
88/2010, 91/2010-исп. и 14/2016).  
 Прпстпрним планпм се мпрају утврдити сви услпви и мере защтите прирпдних и 
ствпрених вреднпсти, нагласити балнеплпщке карактеристике Враоске Баое, кап 
баоскпг лешилищта. 
 Ради пшуваоа прирпдних екпсистема ппдрушја, ппред пшуваоа прирпдних 
дпбара, пажоу треба ппсветити и аутпхтпним екпсистемима, пре свега, 
карактеристишним и релативнп дпбрп пшуваним фрагментима щумских екпсистема у 
циљу: 

 пствариваоа фитпсанаципне и прпдукципне функције прирпдних екпсистема кпје су 
пд изванреднпг знашаја за квалитет живптне средине (прешищћаваое загађенпг 
ваздуха, регулисаое впднпг баланса у земљищту, пшуваое земљищта); 

 пшуваоа извпрних предепних целина и пшуваоа бипдиверзитета нарпшитп пних 
оегпвих кпмппненти кпје су специфишне (специфишни и дпбрп пшувани екпсистеми, 
пдређених генетских ресурса дендрпфлпра - стари примерци дрвећа, пппулације 
дивљих српдника гајених биљака) изван граница защтићених ппдрушја; 

 Псим екпсистемскпг диверзитета, диверзитет флпре и фауне представља развпјну 
преднпст   ппдрушја. Урбанп ппдрушје, кпје шини предеп састављен пд два типа предепних 
елемената, улица и зпна станпваоа са маоим ппврщинама паркпва и пстацима 
прирпдних екпсистема, захтева:  

 ппвезиваое у систем зеленила и ппвезиваое са пкружеоем,  

 увећаваое и уређиваое фпнда зеленила и других прирпдних елемената,  

 знатнп већу негу и пдржаваое; 
 Рубна ппдрушја Враоа и Враоске баое и других већих насеља на ппдрушју Плана, 
треба вепма пажљивп третирати при урбанистишкпм планираоу, уз уважаваое оихпве 
защтитне, екплпщке и рекреативне функције.  
Нега и уређиваое предела ппдразумевају примену мера кпје ће пбезбедити пдрживп 
кприщћеое прирпдних ресурса, кап и разнпврснпст, јединственпст и визуелни квалитет 
прирпде. У тпм смислу, ппсебну пажоу треба ппсветити пејзажу (пределу), кпји мпра 
бити детаљнп испитан, валпризпван, защтићен и унапређен према еврппскпј кпнвенцији 
защтите пејзажа, прекп планпва нижег реда за прпстпрне целине.  
За защтиту и негу предела примениће се интегративни мпдел усппстављаоа система 
зелених зпна и кпридпра и оихпвп ппвезиваое у мреже, кап и уппстављаое биплпщких 
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веза између защтићених ппдрушја и псталих ппврщина. Пве, пре свега структурне везе не 
мпрају да представљају затвпрен линијски систем, већ мпгу сразмернп екплпщким 
захтевима да се састпје пд серије живптних прпстпра или међуспбнп кпмбинпваних 
разлишитих предепних елемената. Решни екпсистеми имају низ ппгпднпсти за рекреацију, 
туризам и рибплпв. Рудерални екпсистеми имају знашајну фитпсанаципну и улпгу 
прпдукције кисепника. Напущтене ппљппривредне ппврщине треба претвприти у друге 
типпве екпсистема, кап щтп су ппљпзащтитни ппјасеви или сађени щумски кпмплекси. 
Нега и уређиваое предела пбухвата и нпва ппщумљаваоа нарпшитп на ерпзијпм 
угрпженим лпкалитетима и ниским бпнитетним класама земљищта шиме ће се ппвећати 
вреднпст предела.  
 
Щуме и щумскп земљищте 
У пвпм ппдрушју кпнстатпвани су следећи типпви щумских јединица: 

• станищте мещпвите щуме врба и тпппла 

• станищте мещпвите щуме китоака са грабпм 

• станищте мещпвите щуме цера са крупнпм границпм 

• станищте шисте брдске букпве щуме 

• станищте мещпвите щуме јеле са буквпм 

• станищте планинске букпве щуме  

• станищте шисте щуме црне јпве 
 Некпнтрплисанп кприщћеое щума на пвпм ппдрушју изазвалп је знашајне 
ппремећаје у живптнпј средини. Пбзирпм на шиоеницу да се дрвп кпристи кап 
припритетни извпр енергије, и да је експлпатација дрвета већа пд прирпднпг пбнављаоа 
щумских ппврщина, мпже дпћи дп исцрпљиваоа капацитета. Град Враое припада 
најизразитијем бујишарскпм репну Србије. Непдгпварајућа експлпатација щума и 
неадекватнп кприщћеое земљищта дпвели су дп пваквпг данащоег стаоа. Вреднпст 
щумскпг фпнда пгледа се пре свега у знашају кпји има за режим птицаоа атмпсферских 
впда, ппјаву бујишних тпкпва и ерпзију земљищта, а прекп тпга и за нпрмалнп пдвијаое 
мнпгих грана привредне делатнпсти, у првпм реду ппљппривреде, стпшарствп и впћарствп, 
кап и нпрмалнп пдвијаое сапбраћаја. Кап такав щумски фпнд је активна кпмппнента у 
пбласти ппљппривреде и стпшарства.  
 Пснпв за планскп дпстизаое пптималнпг степена щумпвитпсти за ппдрушје Враоа 
представљају циљеви, мере и радпви усмерени на раципналнп кприщћеое укупних 
прирпдних пптенцијала ппдрушја. Пснпвни циљ кприщћеоа и защтите щумскпг земљищта 
је:  

• враћаое деградиранпг земљищта прирпднпј, пснпвнпј намени; 
• спрпвпђеое мелипративних радпва, пре свега биплпщких радпва – 

ппщумљаваое ерпдираних терена и девастираних зпна;  
Ппщумљаваое је планиранп на:  

• теренима захваћеним ерпзипним прпцесима,  
• теренима деградираних и девастираних ппврщина щумскпг земљищта, 
• теренима планираним за рекултивацију (ппзајмищта, јалпвищта и 

експлпатаципне ппврщине, деградиране зпне и лпкације некпнтрплисаних 
сметлищта),   

• ппдизаое защтитних ппјасева у кпнтактним зпнама радних кпмплекса, 
кпридприма сапбраћајница, кпнтактним зпнама интензивне ппљппривредне 
прпизвпдое, у циљу защтите пд имисипнпг дејства, защтите пд буке и 
ублажаваоа микрпклиматских услпва; 
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Критеријуми уређиваоа и кприщћеоа щума и щумскпг земљищта: 
 План защтите, унапређиваоа стаоа ппстпјећих щума и будуће кприщћеое щума 
претппставља: 

 унапређиваое стаоа щума и щумских екпсистема;  

 пшуваое аутпхтпнпг флпристишкпг и фаунистишкпг састава; 

 пппуоаваое и рекпнструкцију виспких разређених и деградираних щумских 
састпјина, у складу са щумскп-привредним пснпвама;  

 индиректну и директну кпнверзију и рекпнструкцију изданашких щума у виспке 
щумске састпјине; 

 унапређиваое стаоа ппстпјећих приватних щума индиректнпм и директнпм 
кпнверзијпм пшуваних, изданашких щума у виспке  щумске састпјине; 

 Претхпдним планским ппредељеоем, знатнп ће се ппбпљщати затешенп стаое 
щума у квалитативнпм смислу кап и оихпва биплпщка стабилнпст. Планираним мерама 
биће елиминисане категприје деградираних щума, а прпређене щуме и щумске 
ппврщине пплуптвпренпг и птвпренпг склппа биће сведене на најмаоу (екплпщки 
прихватљиву) меру.  
 
7.2.2. ЗАЩТИТА ПРИРПДЕ 
 У прпстпрнпм пбухвату Нацрта измена и дппуна Прпстпрнпг плана града Враоа 
(даље: План) налази се ппдрушје за кпје је ппкренут ппступак защтите Защтићенп 
станищте „Александрпвашка слатина“, затим деп утврђених екплпщки знашајних ппдрушја 
Републике Србије „Власина“ и „Кукавица“, кап и кпридпр пд међунарпднпг знашаја – 
Јужна Мправа. Схпднп тпме, издају се следећи услпви защтите прирпде: 
1. Планпм ппсебнп издвпјити и картпграфски ппказати сегмент Заштите прирпде, са 

пратећим текстуалним пписпм, а кпји представља пснпв за даљи развпј и 
кприщћеое ппдрушја; 

2. Резервисати за защтиту ппдрушје Александрпвашке слатине, за кпје је ппкренут 
ппступак защтите и утврђене мере защтите прирпде крпз режим защтите II (другпг) 
степена; 

3. На ппдрушју екплпщки знашајних ппдрушја и типпва станищта важе мере защтите 
дефинисане Уредбпм п екплпщкпј мрежи и Правилника п критеријумима за 
издвајаое типпва станищта, п типпвима станищта, псетљивим, угрпженим и за 
защтиту припритетним типпвима станищта и п мерама за оихпвп пшуваое; 

4. Изврщити рееваулацију нпсећег (гранишнпг) капацитета прпстпра и живптне 
средине,  шије прекпрашеое мпже дпвести дп деградације и девастације. У тпм 
смислу, узети у пбзие следеће капацитете: екплпшки – прирпда и живптна средина 
(нпсивпст средине у пднпсу на пбим и интензитет кприщћеоа), екпнпмски 
(прекпрашеое у нпвим садржајима впди ка ппвећаоу инфраструктуре и заузимаоу 
прпстпра), спцип-културни (прихватљив капацитет садржаја кпјим се не угрпжава 
традиципнални нашин живпта, културе, идентитета,...) и технички (пгранишеое 
ппврщина за пдређене намене); 

5. Дефинисати пшуваое намене ппстпјећих щумских екпсистема и кпмплекса парк 
щума, кап и оихпвих фрагмената, затим ливадских и пащоашких, пднпснп спрешити 
птвараое грађевинских зпна на рашун наведених ресурса; 

6. Планирати пшуваое кпмпактних прирпдних целина кпје су ппвезане прирпдним 
кпридприма (впдптпцима, крај решна вегетација, вегетација ппред путева). Спрешити 
даље превпђеое прирпдних или пплуприрпдних впдених и влажних станищта у 
друге намене; 

7. Прпценити и дефинисати нпве (реалне) капацитете у пднпсу на ппстпјеће у ппгледу 
инфраструктуре ппремљенпсти и степена изграђенпсти прпстпра. Анализирати 
ппстпјеће намене кприщћеоа прпстпра и нпвпствпрене услпве живптне средине, 
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предвидети пдгпварајућа рещеоа за санацију (рекпнструкцију, адаптацију, 
ревитализацију и сл.) и унапређеое прпстпра. Пплазну пснпву за укупнп планираое 
капацитета и параметара за изградоу прилагпдити прирпдним вреднпстима и 
реалним мпгућнпстима за инфраструктурну ппремељенпст. 

8. У складу са еврппским нпрмативима за пшуваое билпщке разнпврснпсти, утврдити 
смернице за пшуваое прирпдних екпсистема, линијских кпридпра и станищта, крпз 
пшуваое и пдржаваое оихпве структуре, састава, функције и прпстпрне 
ппвезанпсти, кап и пбим и нашин кприщћеоа ради пшуваоа (впдптпкпви са 
фпрландпм, щуме, ливадске ппврщине, мпшварна станищта и др.); 

9. На пснпву валпризације предепне структуре ппдрушја, а у складу са ппстпјећпм 
наменпм и пптенцијалима, јаснп зпнирати прпстпр и предлпжити мере за 
ублажаваое, превазилажеое и птклаоаое кпнфликата између пптенцијала и 
кприщћеоа; 

10. Планпм ппсебнп издвпјити и картпграфски приказати зпну Ппдрушја баое, а  на 
пснпву Уредбе п утврђиваоу ппдрушја баое „Враоска Баоа“ („Службени гласник 
РС“, 105/2003). Баоски кпмплекс треба издвпјити у смислу ппсебне амбијантелне 
целине, са дефинисаним нашинпм умерене пбнпве и изградое, пшуваоем 
балнеплпщких карактеристика, дефинисанп већпм прпцентуалнпм заступљенпщћу 
зелених ппврщина свих категприја кпје дппринпсе балнепклиматскпм аспекту. 

11. Неппхпднп је интегралнп планираое и селективнп усмераваое развпја, усклађенп са 
карактерпм предела и специфишним карактеристикама физишке структуре насеља, уз 
минимизираое негативних и стимулисаое ппзитивних утицаја нпвпг развпја на 
карактер и диверзитет предела:  

а) јашати ппзитивни урбанистишки и архитектпнски идентитет насеља усклађен са 
прирпдним и културним, регипналним и лпкалним специфишнпстима; 

б)   у највећпј мпгућпј мери задржати и ревитализпвати истпријску матрицу језгра 
насеља, а измене структуре и типплпгије ппстпјећих пбјеаката функципналним 
ппвезиваоем у веће прпстпрне целине, збпг губитка идентитета није пправданп; 

ц) пбезбедити мпзаишнпст руралнп предела пшуваоем ппљппривредне, екплпщке, 
рекреативне и пејзажнп – естетске функције праница, бащта, впћоака и травних 
ппврщина у рибнпј зпни насеља; 

12.  Утврдити капацитете прирпдних ресурса. Разрадити мпдалитете защтите, пшуваоа и 
пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса у пквиру развпја разлишитих привредних 
активнпсти на теритприји ппщтине (традиципналне и интензивне ппљппривреде, 
щумарства, туризма,...); 

13. Утврдити пбавезу израде катастра загађиваша на планскпм ппдрушју. Пснпвни 
предуслпв за адекватнп планираое, управаљаое и пдлушиваое је распплагаое 
ажурираним и правпвременим инфпрмацијама п извприма загађиваоа живптне 
средине; 

14. Планпм дефинисати ппдрушја угпржених делпва живптне средине, за кпје је 
неппхпднп утврдити мере и услпве санације и защтите. Предлпжити мере за 
санираое стаоа најугрпженијих прпстпрна на планскпм ппдрушју са аспекта защтите 
живптне средине; 

15. Деифинисати защтиту квалитетнпг ппљппривреднпг земљищта, пднпснп планирати 
изградоу на земљищту лпщијег бпнитета. Неппхпднп је сагледати мпгућнпсти 
ппбпљщаоа ппљппривредне прпизвпдое крпз разне стимулативне мере и 
активнпсти; 

16. Мерама за реализацију планскпг акта пбавезнп предвидети и пне кпје ће имати за 
ппследицу укрупоаваое индивидуалних ппседа; 

17. Пбратити пажоу на пбнављаое и фпрмираое ветрпзащтитних ппјасева на 
ппљппривредним кпмплексима, ради умаоеоа еплске ерпзије. Такпђе, неппхпднп 
је и пшуваое вегетације уз путеве, на међама и сл. – кпридпра, кпји имају улпгу у 
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пшуваоу станищта ситне фауне (птице, кприсни инсекти и сл.) и усппстављаоу 
биплпщке размене и равнптеже; 

18. Крпз пбраду планске пратеће дпкументације утврдити впдне билансе на теритприји 
ппщтине (реке, пптпци, извпри, бунари, ппдземна извприщта, акумулације), 
прпстпрнп их детерминисати и прпценити у кпнтексту квалитета, те сагледати 
пптенцијале пвпг ресурса у пднпсу на пптребе (и мпгућнпсти) за впдпснабдеваое 
станпвнищтва и навпдоаваое у ппљппривреди, кап и за извпђеое ппјединих радних 
прпцеса; 

19. Защтита впда (ппврщинских и ппдземних) и защтита пд впда треба да буду међу 
припритетима планскпг акта. Ппред пбнпве прирпдне вегетације у фпрланду, 
неппхпднп је резервисати прпстпр за изградоу пбалпутврда. Регулисаое впдптпка 
извести у щтп већпј мери на тзв. натурални нашин; 

20. Планпм дефинисати све пне ппврщине кпје су угрпжене виспким впдама и 
ппплавама, а крпз мере за реализацију плана утврдити неппхпдне активнпсти кпјима 
ће се пве ппјаве ефикаснп и у щтп краћем рпку елиминисати; 

21. Защтита извприщта впдпснабдеваоа мпра бити императив, а  све ппстпјеће или 
пптенцијалне загађиваше треба или дислпцирати или пбавезати на уграђиваое такве 
технплпгије и примену нпвих рещео кпји ће гарантпвати апсплутну сигурнпст у 
ппгледу защтите квалитета ппдземних впда; 

22. Пбезбедити защтиту впдптпка Јужне Мправе са притпкама и оихпвих пбала пд 
деградације, изградое и загађеоа; 

23. Ппсебну пажоу пбратити на пшуваое влажних станищта. Пптребнп је пзнашити маое 
забарене и мпшварне ппврщине, ради защтите фауне птица мпшварица; 

24. Пзнашити ппврщине на кпјима је дпщлп дп ппјаве девастације щума, пднпснп 
ствараоа деградираних (ерпдираних) ппврщина. Планирати ппдизаое нпвих 
щумских ппврщина и дефинисати припритетне пределе за ппщумљаваое (терени са 
великим нагибима, ерпдиране ппврщине, пптенцијална клизищта, ппзиције 
ветрпзащтиних ппјасева, ппвезиваое пдвпјених щумских кпмплекса, туристишки 
лпкалитети); 

25. Развпј щумарства на теритприји ппщтине базирати на принципима пдрживпг развпја 
уз пшуваое ппстпјећих щумских ппврщина и оихпвп евентуалнп увећаое 
ппщумљаваоем; 

26. Пптребнп је сагледати мпгућнпсти реализације Стратегије развпја енергетике 
Републике Србије ппсебнп из пбнпвљибих извпра. Ппјединашне лпкације и услпве за 
реализацију утврђивати за сваку ппнапспб; 

27. Кприщћеое прирпдних ресурса (щумарствп, лпв, рибплпв, сакупљаое щумских 
плпдпва и лекпвитпг биља...)мпже и треба да пстане један пд видпва екпнпмске и 
туристишке ппнуде шитавпг краја, свакакп у складу са принципима пдрживпг развпја 
и пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса  и кпмппненти бипдиверзитета. 
Експлпатаципне квпте мпрају бити ппд стрпгпм кпнтрплпм и у складу са 
прихваћенпм и пдпбренпм релевантнпм планскпм дпкументацијпм (щумске пснпве, 
лпвне пснпве, прпграми управљаоа рибарским ппдрушјима и др.); 

28. Предвидети ппбпљщаое нивпа кпмуналне ппремљенпсти насеља – настпјати да се 
дпсегну щтп већи стандарди уз предуслпв већег ангажпваоа надлежних служби у 
рещаваоу ппстпјећих кпмуналних прпблема. Припритет је изградоа 
канализаципних система у насељима са уређајима за прешищћаваое птпадних впда. 
Изузетнп, у маоим насељима, мпгуће је пдвпђеое птпадних впда у прпписнп 
изграђене групне и ппјединашне санитарне впдпнепрппусне септишке јаме; 

29. Усппставити систем мпнитпринга свих патаметара квалитета живптне средине на 
ппдрушју плана (земљищта, впда и ваздуха), шиме се стварају ппвпљни услпви за 
адекватнп управљаое живптнпм срединпм. Пвим се ппдразумева и усппстављаое 
кпнтрпле ппступаоа са птпадпм у складу са закпнскпм регулативпм; 
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30. Дефинисати мере за уклаоаое негативних санитарнп-хигијенских услпва и прпблема 
прекпрашеоа гранишних вреднпсти загађеоа, а крпз примену урбанистишких, 
технишкп – технплпщких и биптехнишких мера; 

31. У пквиру мера и смерница за реализацију Плана утврдити пбавезу за израду планпва 
нижег реда (у складу са припритетима) и гранских прпграма развпја, а пре свега у 
пбласти пних делатнпсти кпје на теритприји ппщтине имају дпбре предисппзиције за 
развпј; 

32. Дефинисати да се прекину радпви и у рпку пд 8 дана пбавести Министарствп 
ппљппривреде и защтите живптне средине, акп се у тпку радпва наиђе на прирпднп 
дпбрп кпје је геплпщкп – палепнтплпщкпг типа и минералпщкп – петрпграфскпг 
ппрекла, а налаз защтитити дп дпласка пвлащћенпг лица. 

 Пвп рещеое не пслпбађа ппднпсипца захтева да прибави и друге услпве, дпзвпле 
и сагласнпсти предвиђене ппзитивним прпписима. 
 За измену планске дпкументације пптребнп је ппднети нпви захтев. 
 Укпликп ппднпсилац захтева у рпку пд две гпдине пд дана дпстављаоа пвпг 
рещеоа не птппшне радпве и активнпсти за кпје је пвп рещеое издатп, дужан је да 
ппднесе захтев за издаваое нпвпг рещеоа. 
 Ппднпсилац захтева је пслпбпђен плаћаоа таксе за издаваое пвпг рещеоа у 
скаду са шл. 4. ташка 2. Правилника п висини и нашину пбрашуна и наплате таксе за 
издаваое акта п услпвима защтите прирпде („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 
106/2013). 
Такпђе у делу Плана заступљена су и екплпщки знашајна ппдрушја: 

- „Кукавица“ бр. 87 –PBA „Кукавица“ 18 
- „Александрпвашка слатина“ бр. 90 – IPА „Александрпвашка слатина“ 
- „Власина“ бр. 88 – EMERALD „Власина“ (РС0000006), IPА „Власинска висправан“, 

 IBА „Власина“ (РС037), PВА „Бесна Кпбила“ 38, Рамсарскп ппдрушје „Власина“ 
 (3РС008), 

- И екплпщки кпридпр пд међунарпднпг знашаја – Јужна Мправа. 
Уредбпм дата Екплпщка мрежа представља пснпв за усппстављаое еврппске 

екплпщке мреже NATURA 2000 данпм приступаоа Републике Србије Еврппскпј унији. У 
пквиру граница Прпстпрнпг плана налазе се EMERALD ппдрушја (екплпщка мрежа 
ппдрушја пд ппсебне важнпсти за защтиту прирпде (Areas of Special Conservation Interest – 
ASCI)), IPА (Important Planr Areas od Europe – Знашајна ппдрушја за биљке), IBА (Important 
Bird Areas – Знашајна ппдрушја за птице) и PBА (Prime Butterflz Areas – Пдабрана ппдрушја 
за дневне лептире). 

Са аспекта защтите биљака и живптиоа и оихпвих станищта, ппједина ппдрушја, 
ппред наципналнпг, имају и пдређен међунарпдни знашај. Екплпщки знашајна ппдрушја и 
екплпщки кпридпри представљају саставне делпве екплпщке мреже утврђене Уредбпм п 
екплпщкпј мрежи. 

Защтита ппдрушја Екплпщке мреже спрпвпди се према шлану 10. Закпна п защтити 
прирпде („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10). Према пвпм шлану за сваки прпјекат, 
план или активнпстн кпји се планирају, а за кпје ппстпји верпватнпћа да мпгу имати 
знашајан утицај на екплпщку мрежу, неппхпднп је спрпвести пцену прихватљивпсти. 
Имплементација прпјеката се мпже пдпбрити јединп у слушају када се крпз ппступак 
пцене прихватљивпсти утврди да планирана активнпст нема знашајан негативан утицај на 
пснпвне вреднпсти (станищта и врсте) кпје су идентификпване за датп екплпщки знашајнп 
ппдрушје. На пснпву шлана 4. Уредбе п екплпщкпј мрежи, „екплпщки кпридпри мпгу бити 
впдптпци у прирпднпм и пплуприрпднпм стаоу и канали са пплуприрпднпм вегетацијпм, 
кап и други предепни елеменити (међе, живице, ппљпзащтитни ппјасеви, пащоаци, 
ливаде и други вещташки кпридпри) кпји стварају везу између екплпщки знашајних 
ппдрушја. 
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Ппсебну пажоу пптребнп је ппсветити защтити и унапређеоу пшуваоу и 
унапређеоу прирпдних лекпвитих фактпра, какп је тп дефинисанп Закпнпм п баоама 
(„Службени гласник РС“, бр. 80/92): 

Шл. 1 – прирпдним лекпвитим фактпрпм у смислу пвпг закпна сматрају се: 
термална и минерална впда, ваздух, гас и лекпвитп блатп (пелпид), шија су лекпвита 
свпјства наушнп испитана и дпказана у складу са пвим закпнпм 

Шл. 8 – защтита и пшуваое прирпдних лекпвитих фактпра у баои, спрешаваое 
активнпсти кпје мпгу нарущити пснпвна пбележја и свпјства баое, услпви уређеоа и 
изградое на тпм ппдрушју и ствараое услпва за развпј здравствених, рекреативних и 
туристишких функција баое 

Шл. 11 – кприсник прирпднпг лекпвитпг фактпра у баои дужан је да пбезбеди 
уређаје и ппрему за защтиту пд загађиваоа и других щтетних утицаја у кприщћеоу тпг 
фактпра. 

Према Кпнвенцији п биплпщкпј разнпврснпсти, неппхпднп је спрешити щиреое, 
а пп пптреби предузети мере за унищтаваое инвазивних врста. Оихпвп сппнтанп 
щиреое не самп да угрпжава прирпдну вегетацију, негп знатнп ппвећава и трпщкпве 
пдржаваоа зелених ппврщина. На нащим ппдрушјима, инвазивним се сматрају следеће 
врсте: 
Јасенплики јавпр (Acer negundo), киселп дрвп (Ailanthus altissima), багремац (Amorpha 
fruticosa), западни кппривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 
pennsylvanica), гледишија (Gleditsia triacanthos), жива пграда (Lycium halmifolium), 
петплисни брщљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска флппа 
(Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia). 
Према шлану 26. Закпна п защтити прирпде, защтита предела ппдразумева планираое и 
спрпвпђеое мера кпјима се спрешавају нежељене прпмене, нарущаваое или унищтеое 
знашајних пбележја предела, оихпве разнпврснпсти, јединственпсти и естетских 
вреднпсти и пмпгућаваое традиципналнпг нашина кприщћеоа предела. У планираоу и 
уређеоу прпстпра, кап и у планираоу и кприщћеоу прирпдних ресурса мпра се 
пбезбедити пшуваое знашајних и карактеристишних пбележја предела. 
Закпнски пснпв за дпнпщеое рещеоа: Закпн п защтити прирпде („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016); Закпн п пптврђиваоу Кпнвенције п биплпщкпј 
разнпврснпсти („Сл. Лист СРЈ – Међунарпдни угпвпри“, бр. 11/2001), Уредба п екплпщкпј 
мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010), Правилник п критеријумима за издвајаое 
типпва станищта, п типпвима станищта, псетљивим, угрпженим, ретким и и за защтиту 
припритетним типпвима станищта и п мерама защтите за оихпвп пшуваое Брпј 110-00-
061/2010-01 пд 18.5.2010. („Службени гласник РС“, бр. 35/2010). 
Израда Измена и дппуна Прпстпрнпг плана града Враоа мпже се реализпвати ппд 
услпвима дефинисаним пвим рещеоем, јер је прпцеоенп да ће дппринети защтити и 
унапређеоу стаоа прирпдних вреднпсти ппдрушја. 

 
7.2.3. ИЗВПД ИЗ СТУДИЈЕ ЗАЩТИТЕ 
Сумарни приказ защтићенпг ппдрушја 

Назив Александрпвашка слатина 

Врста Защтићенп станищте 

Категприја 
III (трећа) категприја 

Защтићенп ппдрушје лпкалнпг знашаја 

Режим защтите Режим защтите II степена 

IUCN Категприја Категприја VI: Ппдрушје управљаоа 



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

                                  

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             195 

 

станищтем/врстама у прирпди 

Међунарпдни статус 
Међунарпднп знашајнп ппдрушје за биљке 

(Important Plant Areas) 

 IPA „Александрпвашка слатина“ 

 
Ппврщина защтићенпг ппдрушја 

К.П. Ппврщина Приватнп Државнп 

К.П. Александрпвац 1ha 25a 87m
2
   

К.П. Дпоа Птуља 1ha 61a 16m
2
   

К.П. Дпое Требещиое 2ha 08a 73m
2
 40,67 59,33 

Укупнп 4ha 95a 76m
2
   

 
Границе 
- Александрпвашка слатина административнп припада Пшиоскпм пкругу, теритприји 
Града Враоа. У састав "Александрпвашке слатине" улазе следеће катастарске парцеле: 
- К.П. Дпое Требещиое: 3559 (деп) и 3595 
- К.П. Александрпвац: 1851 
- К.П. Дпоа Птуља: 8,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. 
Власнищтвп 
- Државнп-јавнп 2ha 94a 14m2 (59,33%) 
- Приватнп 2ha 01a 62m2 (40,67%) 
 
Претхпдна защтита 
Нема претхпдну защтиту. 
 

Режим защтите 
Прпглащеое защтићених предела једнп је пд најзнашајнијих пруђа за защтиту биплпщке, 
геплпщке и предепне разнпврснпсти. Усппстављаое свепбухватнпг и адекватнпг система 
екплпщки пдрживих защтићених прирпдних дпбара пд централнпг је знашаја за пшуваое 
биплпщкпг диверзитета Републике Србије. 
На защтићенп ппдрушју "Александрпвашка слатина" кпје се предлаже за защтиту кап 
защтићенп станищте устанпвљава се режим защтите II (другпг) степена. 
На пснпву шлана 35. Закпна п защтити прирпде ("Службени гласник РС", 36/2009, 88/2010 
и 91/10) и шланпвима 2. и 4. Уредбе п режимима защтите прирпде ("Службени гласник 
РС", 31/2012) режим защтите II (другпг) степена представља активну защтиту кпја се 
спрпвпди на защтићенпм ппдрушју или оегпвпм делу са делимишнп измеоеним 
екпсистемима великпг наушнпг и практишнпг знашаја и ппсебнп вредним пределима и 
пбјектима гепнаслеђа. 
У складу са шланпм 4. став 2. 26а. Закпна п защтити прирпде ("Службени гласник РС", 
36/2009, 88/2010 и 91/10), а у циљу ублажаваоа сппљних услпва на биплпщку и 
предепну разнпврснпст Александрпвашке слатине, изван граница защтићенпг станищта 
устанпвљава се защтитна зпна. 
Шланпм 57. Закпна п защтити прирпде ("Службени гласник РС", 36/2009, 88/2010 и 91/10) 
предвиђенп је да се за радпве и активнпсти, пднпснп извпђеое прпјеката на защтићенпм 
ппдрушју спрпвпди ппступак прпвене утицаја на живптну средину, у складу са закпнпм, уз 
пбавезнп прибављаое акта п услпвима и мерама защтите прирпде. 
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Такпђе, истим шланпм, за радпве и активнпсти, пднпснп прпјекте за кпје се не спрпвпди 
ппступак прпцене утицаја на живптну средину, а кпји мпгу имати утицај на вреднпсти и 
пбележја защтићенпг дпбра, извпђаш радпв, пднпснп нпсилац прпјекта, дужан је да пд 
Завпда за защтиту прирпде Србије прибави акт п услпвима и мерама защтите прирпде, у 
складу са закпнпм. 
  
 Режим защтите II (другпг) степена 
Режим защтите другпг степена утврђен је на целпм прпстпру Защтићенпг станищта  
"Александрпвашка слатина", ппврщине 4ha95a76m2. У режиму защтите II (другпг) степена 
утврђује се пгранишенп и стрпгп кпнтрплисанп кприщћеое прирпдних бпгатстава и 
активна станищта. У II (другпм) степену защтите мпгу се врщити управљашке интервенције 
у циљу рестаурације, ревитализације и укупнпг унапређеоа защтићенпг ппдрушја, без 
ппследица на примарне вреднпсти оихпвих прирпдних стаищта, пппулација, екпсистема, 
пбележја предела, пбављати традиципналне делатнпсти и пгранишенп кпристе прирпдни 
ресурси на пдржив и стрпгп кпнтрплисан нашин. 
Да би се защтитиле темељне вреднпсти, псим забрана и пгранишеоа прпписаних 
пдредбама Закпна п защтити прирпде ("Службени гласник РС", 36/2009, 88/2010 и 91/10) 
и Уредбпм п режимима защтите ("Службени гласник РС", 31/2012), на прпстпру режима II 
(другпг) степена защтите спрпвпде се и специфишне мере кпје се пгледају крпз следеће 
забране и пгранишеоа: 
 

ЗАБРАОУЈЕ 
- прпмена намене ппврщина, псим у циљу защтите и развпја прирпдних дпбра; 
- заправаое, преправаое и мелипрација слатинских ппврщина и травнатих станищта, кап 
и извпђеое активнпсти кпје мпгу дпвести дп пщтећеоа или деградације станишта 
(уклаоаое травнатпг ппкриваша са слпјем земље); 
- свака прпмена ппстпјеће мпрфплпгије терена и измена хидрпдинамишких 
карактеристика, кап и сви други радпви и интервенције кпје мпгу утицати на измену 
хидрплпшкпг режима ппдземних и ппврщинских впда; 
- извпђеое хидрпгеплпщких истраживаоа и радпва без рещеоа п услпвима защтите 
прирпде кпје издаје Завпд п сагласнпсти Управљаша; 
- изградоа пбјеката сапбраћајне, енергетске, кпмуналне и туристишке инфраструктуре, 
стамбених и екпнпмских пбјеката, викендица и пбјеката ппљппривредних газдинстава; 
- унпщеое инвазивних алпхтпних врста; 
- паљеое ватре; 
-браое, кидаое, и на билп кпји нашин унищтаваое биљнпг ппкриваша са представницима 
стрпгп защтићених врса флпре; 
- активнпсти кпје дпвпде дп знашајнпг узнемираваоа птица у перипду размнпжаваоа 
(март-јул); 
- унищтаваое гнезда птица; 
- сакупљаое свих развпјних пблика прганских врста (јаја, ларве...); 
- фпрмирао мрцинищта; 
- пресецаое упбишајених кпридпра дневнп-нпћних и сезпнских миграција живптиоа; 
- кприщћеое средстава и направа, кпји на билп кпји нашин угрпжавају дивље живптиое и 
ремете оихпве свакпдневне активнпсти; 
- прпсецаое билп кпје нпве сапбраћајнице; 
- прганизпваое јавних скуппва и манифестација. 
 

ПГРАНИШАВА 
- радпве и активнпсти везане за наушна истраживаоа и праћеое прирпдних прпцеса; 
- извпђеое мера активне защтите и унапређеоа пппулација ретких и угрпжених биљних 
и живптиоских врста; 



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

                                  

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             197 

 

- спрпвпђеое пдгпварајућих мера прптивппжарне защтите; 
- сакупљаое дивљих биљних и ћивптиоских врста, кпје су ппд кпнтрплим кприщћеоа и 
прпмета; 
- изградоа, инфраструктурнп ппремаое и уређеое прпстпра за пптребе управљаоа, 
едукације и истраживаоа прирпдних вреднпсти ппдрушја; 
- мпнитпринг стаоа живптне средине, кпнтрплисана едукација и пппуларизација, кпје 
треба врщити пп ппсебним услпвима защтите прирпде; 
- упптребу ђубрива и псталих хемијских средстава у ппљппривреднпј прпизвпдои. 
Ђубрива и средства кпја се мпгу кпристити мпрају бити искљушивп прганскпг ппрекла и 
бипразградиви, какп не би дпщлп дп щтртних ппследица за ппљппривредне прпизвпде и 
земљищте. 
 

МЕРЕ ПШУВАОА И УНАПРЕЂЕОА 
- спрешити превпђеое прирпдних станищта у друге намене; 
- пдржаваое и ревитализација станищта стрпгп защтићених и защтићених врста, пднпснп 
знашајних станищта типпва; 
- псигурати неппхпдну кплишину впде и ппвпљан режим впда пптрбан за ппстанак 
станищта; 
- пшувати ппвпљан физишкп-хемијска и биплпщка свпјства впде за слатински тип станищта 
или их ппбпљщати, укпликп су неппвпљна за ппстанак станищта; 
- пшувати ппвпљан састав и кпнцентрације минералних и прганских материја у впди и 
слатинским станищтима; 
- уклаоаое алпхтпних и инвазивних врста; 
- кпнтрпла сукцесије вегетације путем кпнтрплисане испаще и кпщеоа травних станищта; 
- инфпрмативнп-прпмптивне активнпсти кпје пбухватају разлишите видпве пбележаваоа 
на терену (пбележаваое граница и ппстављаое прпписаних, идентификаципних, 
статусних табли, инфпрмативних панпа, путпказа, пзнака уппзпреоа) и пблике медијске 
прпмпције прирпдних вреднпсти, защтите и унапређеоа стаоа ппдрушја; 
- активнпсти на уређеоу, кпје ппдразумевају пбезбеђиваое бпљег приступа и мрежу 
интерних стаза (преуређеое већ ппстпјећих стаза у пещашке стазе; 
- за защтиту биплпщке разнпврснпсти на прирпднпм дпбру преппрушује се дпследна 
примена ппстпјећих мера пбухваћених наципналнпм закпнскпм регулативпм: Закпна п 
защтити живптне средине, Правилника п прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и 
защтићених дивљих врста биљака, живптиоа и гљива, Закпна п дивљаши и лпвству, 
Правилника п критеријумима за издвајаое типпва станищта, п типпвима станищта, 
псетљивим, угрпженим, ретким и за защтиту припритетним типпвима станищтима и п 
мерама за оихпвп пшуваое кап и примена мера из пквира међунарпдних угпвпра и 
кпнвенција прихваћених или ратификпваних пд стране Републике Србије; 
- стимулисаое традиципналних видпва кприщћеоа прпстпра кпји дппринпсе пшуваоу и 
унапређиваоу бипдиверзитета; 
- прпмена намене пбрадивих у непбрадиве ппљппривредне ппврщине; 
- спрешаваое, пднпснп смаоеое, кпнтрпла и санација свих пблика загађеоа; 
- мпнитпринг бипдиверзитета и станищта стрпгп защтићених и защтићених врста; 
- прпмене активнпсти на представљаоу вреднпсти станищта. 
 
V 2.  ЗАЩТИТНА ЗПНА 
Защтитна зпна је прпстпр изван граница защтићенпг ппдрушја, екплпщки знашајнпг 
ппдрушја и/или екплпщкпг кпридпра кпји мпже бити пдређен приликпм устанпвљеоа тих 
ппдрушја, ради спрешаваоа, пднпснп ублажаваоа сппљних утицаја на биплпщку и 
предепну разнпврснпст. На защтићеним ппдрушјима мпра се искљушити свака активнпст 
кпја није у складу са циљевима защтите станищщта стрпгп защтићених и заштићених врста 
и псетљивих екпсистема, а негативне утицаје са пкплнпг прпстпра треба свести на 
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минимум. У тпм циљу, на Александрпвашкпј слатини усппставља се защтитна зпна кпјпм 
би се мпгли смаоити утицаји негативних фактпра из пкружеоа на защтићенп станищте. 
Защтитни ппјас (тамппн ппјас, пуфер ппјас или бафер зпна) је деп прпстпра пкп знашајних 
станищта на прпстпру защтитне зпне, шије планскп уређеое мпже знатнп да смаои 
негативне утицаје из пкружеоа. Планпм детаљне регулације Александрпвашкпг језера 
("Службени гласник града Враоа", бр. 28/2011), деп кпји се предлаже за защтитну зпну 
припада целини Г2-защтићена Александрпвашка слатина. 
Тпкпм валпризације Александрпвашке слатине за стављаое ппд защтиту, фпрмираое 
защтитне зпне ппказалп се неппхпдним пбзирпм да се, тренутнп, са истпшне стране уз 
саму слатину налазе пбрадиве ппврщине (оиве, впћоаци...), а са северне стране викенд 
пбјекти, щтп представља снажан извпр негативних антрпппгених утицаја. 
 
ЗАБРАОУЈЕ 
- извпђеое радпва и активнпсти кпје утишу на прпмене впднпг режима и физишкп-
хемијских карактеристика заслаоених станищта, укпликп те прпмене за резултат имају 
трајне негативне ппследице на прирпдне вреднпсти защтићенпг ппдрушја или угрпжавају 
квалитет земљищта, ппдземне и ппврщинске впде; 
- фпрмираое деппнија кпмуналнпг птпада, кап и извпђеое радпва кпјима се нарущавају 
екплпщки и визуелни интегритет ппдрушја; 
- унпщеое и гајеое инвазивних врста биљака и живптиоа. 
 
ПГРАНИШАВА 
- планираое туристишких и других садржаја кпји су пптенцијални извпри ппвищенпг 
нивпа буке, вибрација и/или узнемираваое живпг света непдгпварајућим кприщћеоем 
псветљеоа; 
- унпщеое и гајеое алпхтпних врста на антрпппгеним ппврщинама; 
- упптребу ђубрива и хемијских средстава искљушивп прганскпг ппрекла. 
 
МЕРЕ ПШУВАОА И УНАПРЕЂЕОА 
- елиминисаое или ублажаваое негативних утицаја на живи свет и максималнп 
смаоиваое нарущаваоа екплпщкпг и визуелнпг интергитета ппдрушја; 
- спрешити паљеое стрнищта и живица неппсреднп уз границе защтићенпг станищта. 
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7.3. ЗАЩТИТА, УРЕЂЕОЕ И УНАПРЕЂЕОЕ КУЛТУРНИХ ДПБАРА 
Услпви шуваоа, пдржаваоа, кприщћеоа и утврђеним мерама защтите културних 
дпбара и дпбара кпја уживају претхпдну защтиту пд знашаја за израду ИЗМЕНА И 
ДППУНА ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ГРАДА ВРАОА 

 

I  НЕППКРЕТНА КУЛТУРНА ДПБРА И ДПБРА КПЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХПДНУ ЗАЩТИТУ У 
ПРПСТПРНП - ПЛАНСКПЈ И УРБАНИСТИШКПЈ ДПКУМЕНТАЦИЈИ 
 Предметнп ппдрушје пбухвашенп Прпстпрним планпм Града Враоа садржи бпгатп 
културнп наслеђе. Пнп сведпши п знашајним дпметима станпвнищтва пвпг дела земље не 
самп у пбласти градитљства већ и у културнпм, истпријскпм и екпнпмскпм смислу. 
Пшуваое неппкретних културних дпбара, кап вищеслпјне истпријске и културне бащтине 
заузима ппсебнп местп у развпјним перспективама, а мере оихпве защтите се уграђују у 
прпстпрнп-планску дпкументацију. 
 Према "Закпну п културним дпбрима" (Службени гласник РС бр. 71/94) ппред 
неппкретних културних дпбара и дпбра кпја уживају претхпдну защтиту щтите се 
пдредбама пвпг Закпна. 
 Защтићена пкплина неппкретних културних дпбара и дпбара кпја уживају 
претхпдну защтиту, у ппгледу предузимаоа мера защтите и свих других интервенција, 
има исти третман кап и защтићена неппкретна културна дпбра. 
 Сппменици, бисте, сппмен-плпше и друга сппмен-пбележја, ппсвећена знашајним 
лишнпстима и дпгађајима такпђе уживају претхпдну защтиту, пп пснпву евидентираоа у 
службенпј дпкументацији Завпда у складу са Закпнпм. 
 Неппкретна културна дпбра и дпбра кпја уживају претхпдну защтиту не смеју се 
унищтити или пщтетити, нити се без сагласнпсти сме меоати оихпв изглед, свпјствп или 
намена, у складу са "Закпнпм п културним дпбрима" (Службени гласник РС бр. 71/94). 
 Кап трајне вреднпсти и сведпшанства људскпг ствараоа неппкретна културна 
дпбра и оихпва защтита налазе места у највищим планским дпкументима. Схпднп тпме 
треба сагледати услпве и мере защите неппкретних културних дпбара и дпбара са 
сппменишким свпјствима и пбезбедити оихпву пбјективну валпризацију и адекватну 
трајну защтиту. Планпм треба ствприти предуслпве за пунп кприщћеое културне бащтине 
у функцији најбпљег развпја и напретка средине. Тп се ппдједнакп пднпси на све врсте 
неппкретних културних дпбара. 
 Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана Града Враоа треба превасхпднп 
дефинисати местп културнпг наслеђа у развпјним перспективама градскпг ппдрушја, 
затим утврдити нашелне, ппщте услпве и мере защтите, кап и ппступак прикупљаоа и 
пбраде ппдатака и израде ппсебних услпва и мера защтите. 

 
ПРЕГЛЕД НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДПБАРА, ДПБАРА КПЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХПДНУ 
ЗАЩТИТУ И ДПБАРА СА СППМЕНИШКИМ СВИЈСТВИМА НА ППДРУШЈУ ПБУХВАЋЕНПМ 
ИЗМЕНАМА И ДППУНАМА ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ГРАДА ВРАОА 

 
 На ппдрушју пбухваћенпм Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана Града Враоа, 
према дпкументацији кпја се шува у Завпду за защтиту сппменика културе Нищ, ппстпји 
велики брпј утврђених неппкретних културних дпбара и дпбара кпја ппседују сппменишка 
свпјства. 
У категприју КУЛТУРНП ДПБРП ПД ВЕЛИКПГ ЗНАШАЈА спадају: 
1.   Маркпвп кале (Средои век), на кат.парцелама 52, 53 и 54 КП Враое 2, Рещеоем  п  
защтити  Републишкпг  завпда  за  защтиту  и наушнп прпушаваое сппменика културе РС, 
брoj 1065 пд 29.06.1948. гпдине. 
Кап средоевекпвнп утврђеое први пут се ппмиое у извприма 1412. гпдине, кпјпм приликпм га је 
турски султан Муса ппустпщип. Лежи на темељима антишкпг и византијскпг града. Ппмиое се у 
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византијским извприма и у дванаестпм веку (Византијски извпри IV, 1971,178). Тпкпм прве 
пплпвине шетрнаестпг века Маркпвп кале је билп седищте жупана Балдпвина и властелина 
Маљущата. У првпј пплпвини петнаестпг века у оему гпсппдари ћесар Угљеща кап гпсппдар 
Враоа. 
Oд 1454. гпдине утврђеое је ппд влащћу Турака. Турци га кпристе тпкпм щеснаестпг века. 
Верпватнп је Маркпвп кале за време аустрп-турскпг рата 1689-1690. гпдине билп разрущенп и пд 
тада га Турци нису вище пбнављали. Пп пслпбпђеоу Враоа пд Турака Маркпвп кале је билп у 
рущевинама и пптпунп запущтенп. Ппис утврђеоа из перипда 1878. гпдине наглащава да се је у 
утврђеое улазилп "крпз капију", шије се местп ппзнаје и да се ступа на пкруглп земоищте, 
некпликп хвати у прешнику, са трагпвима пдаја. Местимице пдјекује ппд нпгама, мпжда знак да 
дпле има тавника (лагума). С десна на левп, гребенпм щтп је једва приступашан, прптеже се платп 
тврђаве, на шијпј су крајопј ташки наднесени над прпвалију, пстаци куле стражарнице, дп кпје се 
једва мпже дпћи мушним пеоаоем."( Враое и оенп ппмправље, Делп XX, Бгд.,1898,36) Маркпвп 
кале је стављенп ппд защтиту Закпна 1948. гпдине. 

2. Стари турски амам (Средои век) на кат.парцели 1863 и 1864 КП Враое 1,  Рещеоем  п  
защтити  Републишкпг  завпда  за  защтиту  и наушнп прпушаваое  
сппменика културе РС, брoj 1057 пд 29.06.1948. гпдине.  
Налази се на левпј пбали Враоске реке у гпроем делу града. У турским извприма п Враоу 
ппмиое се 1873-74. гпдине у Призренскпј салнами (гпдищоак), где је наведенп, да ппред других 
пбјеката у насељу ппстпји и један хамам. Прецизнијих ппдатака п пвпм купатилу нема. Ранији 
турски извпри не ппмиоу хамам, такп да није прецизнп утврђенп време настанка пвпг пбјекта. 
Претппстака је да је изграђен крајем седамнаестпг века, нарпшитп ппсле 1690. гпдине. 
Хама је пп пслпбпђеоу пд Турака бип запущтен (Враое и оенп ппмправље, Делп XX, Бгд.,1898,43). 
Ппследои власник Хамама, Туршин Хачи Алија, прпдап је пвај пбјекат, пдмах пп пслпбпђеоу 
града, враоанцу Сави Живкпвићу, кпји га је пбнпвип и пд тада је кприщћенп кап градскп купатилп 
све дп Првпг светскпг рата. 
Хама је грађен пд тесанпг камена, малтера и ппеке. Састпји се пд свлашипнице, места за купаое - 
халвета и резервпара за впду - хазне. На крпву, преппкривенпм ћерамидпм, налазе се пет кубета 
(шетри мала и једнп централнп, пплупблишастп кубе). Ппседује све карактеристике турских 
прпфаних грађевина с краја XVII и ппшетка XVIII века. 
Кпнзерватпрски радпви на пбјекту су извпђени 1955-56., 1978-82. и 2005. гпдине. 
Амам - турскп купатилп је стављенп ппд защтиту Закпна 1948. гпдине. 

3.  Пащини кпнаци, на кат.парцелама 5415  и 5423 КП Враое 1,   Рещеоем  п  защтити  
Републишкпг  завпда  за  защтиту  и  наушнп прпушаваое сппменика културе РС, брoj 185 
пд 02.02.1949. гпдине. 
А  -   ЗГРАДА СЕЛАМЛУКА 
Кап једна пд најстаријих, а истпвременп и најрепрезантивнијих зграда ппдигнутих срединпм  
XVIII века пва зград је шисти представник симетришнпг типа истпшоашке архитектуре са касније 
дпдатим елементима балканске архитектуре. 
Зграда је меоала крпз време свпј првпбитни изглед (шесте ппправке), пна је ипак највище 
сашувала елементе и карактеристике нарпднпг градитељства. Са свпјпм великпм ппврщинпм ппд 
пбјектпм, карактеристишнпм фасадпм, надкривеним улазним тремпм, крпвпм са великим 
стрехама, бачпм представља типишан пример турске куће, кпја је служила кап стамбени пбјекат за 
пащину пратоу и кап управна зграда враоских паща. Каракеристишне и аутентишне пстају дп 
данащоег дана таванице у спбама, мала ремек дела у дрвенпм дубпрезу, кап и систем грејаоа 
целпг пбјекта. 
Зграда је била свпјина Рауф бега Чинића.  
Пп пслпбпђеоу пд Турака зграда је имала разлишиту намену. Пд 1960. гпдине, псниваоем 
Нарпднпг музеја у Враоу и оегпвим псампстаљиваоем 1064. гпдине пна је настаоена у згради 
Салемлука, ппщтп су изврщени рестауратпрски и адаптаципни радпви. Кпмплетна замена крпвне 
кпнструкције је изведена 2014-15. гпдине. 
Б -  ЗГРАДА ХАРЕМЛУКА 
Ппдигнута је у истп време када и зграда Салемлука, пкп 1765. гпдине и пснпвна намена јпј је била 
- пащин харем (жене и женска ппслуга). Пп свпм изгледу и кпнструкцији, изгледу фасаде разликује 
се пд пбјекта у кпме је живеп Паща са свпјпм мущкпм ппслугпм. 
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Диванхана на спрату, са пплукружним прпщиреоем исппд кпга се налази трем са степенищтем. 
Фасада је пкренута према истпку. Велике спбе у Харемлуку су загреване из "Пчаклија". У 
ентеријеру се нарпшитп истишу раскпщнп укращене дрвене таванице. 
Пбе зграде су биле ппвезане дрвенпм галеријпм - дрвени мпст. 
У перипду између два светска рата у пбјекту је била смещтена Гимназија, а пд 1963. гпдине 
Истпријски архив.  
Зграде су првпбитнп биле пграђене виспким зидпм пд ппеке. Данас, пграђена је самп Зграда 
Харемлука. 

4.  Кућа Бприсава Станкпвића, на кат.парцели 6681 КП Враое 1,  Рещеоем  п  защтити   
Републишкпг завпда  за  защтиту  и  наушнп прпушаваое    сппменика културе РС, брoj 196 
пд 02.03.1950. гпдине. 
Зграда скрпмнијих размера ппдигнута на плацу кпји је купила  баба Злата 1855. гпдине у кпјпј је 
рпђен и прпвеп детиоствп Бприсав Станкпвић. 1966. гпдине је рестаурирана и адаптирана према 
Елабпрату Републишкпг завпда за защтиту сппменика културе у Бепграду. 
Пд 1967. гпдине у пвпј кући је смещтен Мемпријални музеј Бприсава Cтанкпвића, кап саставни 
деп Нарпднпг музеја у Враоу. 
Музеј кућа Бпре Станкпвића пп свпм типу има карактеристике прјенталних грађевина и мправске 
куће. Амбијент двприщта је уређен такп да има дуд, щимщир, бунар и двприщну зграду са 
"ајетпм" (ппкућствп и ппсуђе). 

5.  Влајиншева кућа, на кат.парцелама 7375,7376 и 7377 КП Враое 1, Рещеоем  п  
защтити  Републишкпг  завпда  за  защтиту  и  наушнп прпушаваое  сппменика  културе РС, 
брoj 1079 пд 07.08.1965. гпдине. 
Кућа Драгутина Влајинца  спада међу најстарије и најпшуваније куће из тпг перипда. Пвп је прва 
српска кућа ппзамащних размера из дпба када су Турци управљали Враоем.  
На плацу кпји је дпбип пд свпг таста Михајла Хачи Ппгашаревића Јаоа Влајинац је ппдигап пву кућу 
1848. гпдине. Према записнику на зиду 1859. гпдине је кућа псвећена. Зграда је без ппдрумских 
прпстприја, приземни деп је зидан у масивнпм камену, а на спрату су зидпви ппдигнути у 
бпндрушнпј кпнструкцији пд мещпвитпг матријала. 
Иза зграде на севернпм зиду кпристе се дрвене степенице кпјима се излази на спрат. У кухиои на 
спрату је дп 1930. гпдине кприщћенп пгоищте. Таваница је јединп била укращена у гпстинскпј 
спби, у псталим спбама је пд щиндре.  
Амбијент двприщта је уређен такп да има дуд, щимщир, бунар. 
1965. гпдине је кућа адвпката Драгутина Влајинца уведена у регистар сппменика културе. 

6. Зграда нашелства - зграда Скупщтине ппщтине, на кат.парцели 2418 КП Враое 1,   
Пдлукпм Изврщнпг савета СП Враое, брoj 633-5/86-04 пд 30.06.1986.гпдине. 
Лпкација је у центру града на Тргу републике. Саграђена 1908. гпдине у еклектишнпм 
српскп-византијскпм стилу, пп прпјекту архитеката, прпфеспра Универзитета, Петра 
Ппппвића (1873-1945.). 
Фасада се пдликује бпгатпм прнаментикпм и пплихрпмијпм у малтеру, са пдаваоем имитације 
расппреда камена и ппеке.  Јединству стила дппринпси и бпгатсвп пластике ентеријера улазнпг 
хпла и свешане сале. Пбјекат је мпнументалних размера, грађен пд тврдпг материјала спратнпсти 
П+1 са истакнутим централним ризалитпм на сампм углу према Тргу и у свему представља 
јединствен пример те архитектуре на југу Србије, из времена када се тежилп да се дпмаћа 
архитектура пслпбпди пренпщеоа туђих ликпвних мптива. 
Пбавезнп је пшуваое вплумена, стилска рекпнстрикција фасаде и детаља на фасади са циљем 
пшуваоа аутентишнпсти архутектуре. 
Фасада је пбнпвљена деведесетих гпдина. 

7.  Улица Баба Златина,   на   катастарским парцелама  6694,  6693,  6683,  6682, 6681,  
6676,  6678,  6677,  6672,  6673, 6668, 6669, 6701, 6702, 6706, 6707, 6711, 6712,  6717,  
6718, 6721,  6722, 6685/1,  6685/2,  6684,  6680,  6679,  6675,  6674, 6671,  6670,  6696,  
6697,  6698,  6699, 6700, 6703, 6704, 6705, 6708, 6709, 6710, 6713, 6714, 6716, 6719 и 6720  
КП Враое 1, Пдлукпм Скупщтине СРС, брoj 29 пд 29.03.1979. гпдине и  Пдлукпм СП 
Враое,  брoj 633-3/86- 04 пд 30.06.1986. гпдине. 
Стамбени пбјекти у улици Баба Златинпј имају све пдлике старих враоанских кућа. Грађевински 
материјал је идентишан кпд свих стамбених пбјеката. Претежнп су смещтене у средини двприщта 
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са преппзнатљивим бунарпм и щимщирпм. Ппједине куће имају ппдрум на пплпвини куће. 
Спратнпст иде пд приземља дп приземља са спратпм. Трем се ппјављује у ппјединим кућама кап 
стилски детаљ екстеријера куће. Све имају шетвпрпвпдни крпв, а за ппкриваш је кприщћена 
ћерамида.  
Амбијентални низ двприщних зидпва није успеп да се пшува кпд свих пбјеката. 
Старпст кућа се креће пкп стп гпдина, а ппједини пбјекти су ренпвирани. 
Првпбитни застпр улице је бип калдрма кап једна пд карактеристика улица у Враоу. Аутентишнпст 
улице није задржана, калдрма је замеоена каменим плпшама.  
 

 Накпн извпђеоа защтитних археплпщких искппаваоа и истраживаоа на 
лпкалитету“ МАРКПВП КАЛЕ” у Враоу, пбављених у перпду пд 1986. дп 1987. гпдине, пд 
стране Дущана Максимпвића, археплпга ЗЗСК Нищ и Плгице Паламаревић, археплпга 
Нарпднпг музеја у Враоу, на пснпву налаза и резултата дпбијени су дпвпљни ппдаци за 
наушнп прпушаваое и публикпваое налаза, а уједнп пптврђени брпјни публикпвани 
ппдаци и запажаоа пд стране ранијих путпписаца и истраживаша, кап и ппдаци из 
архивске грађе. 
На сампм лпкалитету изврщена је кпнзервација цркве на дпоем платпу станбенпг дела, 
1994. гпдине. Прптпк времена дппринеп је даљпј девастацији пвпг културнпг дпбра. Какп 
је пва утврда вепма знашајна за српски средои век, а специфишна пп мнпгп шему, пвим 
прпјектпм предузете су мере за защтиту пд даљег прппадаоа, али и оегпву 
ревитализацију и дпступнпст. 
 
У категприју НЕКАТЕГПРИСАНИХ КУЛТУРНИХ ДПБАРА спадају: 
1.  Камени мпст  ''Бели мпст'', на кат.парцели 2342 КП Враое 1,  
     Рещеоем  п  защтити  Републишкпг  завпда  за  защтиту  и  наушнп прпушаваое 
     сппменика културе РС, брпј 1085 пд 29.06.1948. гпдине;  
2.  Стара шесма  ''Ђеренка'', на кат.парцели 2278 КП Враое1, 
     Рещеоем  п  защтити  Републишкпг завпда за  защтиту  и  наушнп   прпушаваое 
     сппменика културе РС, брпј 184 пд 02.02.1949. гпдине; 
3.  Кућа нарпднпг херпја Симе Ппгашаревића-сппмен плпша, на кат.парцелама 
     7433 и 7440 КП Враое 1, 
     Рещеоем  п  защтити Републишкпг завпда  за  защтиту  и  наушнп   прпушаваое 
     сппменика културе РС, брпј 850 пд 10.06.1949. гпдине; 
4.  Стара црква Св. Бпгпрпдице у Спбини, на кат.парцели 3438 КП Враое 1, 
     Пдлукпм Изврщнпг савета СП Враое, брпј 633-4/86 пд 30.06.1986. гпдине;  
5.  Стара варпщка кућа Миладина и Вукащина Прибпјшића, на кат.парцели 
     6680/1 и 6680/2 КП Враое 1, 
     Пдлукпм  Изврщнпг  савета  СП Враое, брпј 633-6/86-04 пд 30.06.1986. гпдине;  
6.  Стара варпщка кућа Петра и Шедпмира Станисављевића, на катастарскпј  
     парцели 6601 КП Враое 1,  
     Пдлукпм Изврщнпг савета СП Враое, брпј 633-7/86-04 пд 30.06.1986. гпдине;  
7.  Стара кућа Стане Јаоић, на катастарскпј парцели 2662 КП Враое 1, 
   Пдлукпм Изврщнпг савета СП Враое, брпј 633-8/86-04 пд 30.06.1986. гпдине;  
8.  Зграда Мпнпппла, на кататастарскпј парцели 6829 КП Враое 1, 
   Пдлукпм  Изврщнпг  савета  СП Враое, брпј 633-5/87-04 пд 27.05.1987. гпдине;  
9.  Сппменик пслпбпдипцима Враоа пд  Турака, кат.парцела 6583 КП Враое 1, 
   Пдлукпм  Изврщнпг  савета  СП Враое,  брпј 633-6/87-04 пд 27.05.1987.гпдине;  
10.Зграда Ппщтинскпг суда-Палата правде, на кат.парцели 5222 КП Враое 1, 
   Пдлукпм  Владе  Републике Србије, брпј 633-3153/97-20 пд 08.08.1997. гпдине;  
11.Зграда Гимназије ''Бпра Станкпвић'',  на кат.парцелама 5001, 5005/1, 5005/2, 
     5005/3 и 5004  КП Враое 1, 
     Пдлукпм  Владе  Републике Србије, брпј 633-3153/97-16 пд 08.08.1997. гпдине;  
12.Зграда старпг хптела '' Враое'', на кат.парцелама 5219, 5220 и 5221 КП 
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     Враое 1,  
     Пдлукпм  Владе  Републике  Србије, брпј 633-3153/97-14 пд 08.08.1997.гпдине; 
13.Сабпрни храм '' Свете Трпјице'', на кат.парцели 10728/1 и 10728/2 КП Враое 
    1, Пдлукпм Владе Републике Србије, брпј 633-1530/98-18 пд 22.05.2001.гпдине. 
 
ДПБРА СА СППМЕНИШКИМ СВПЈСВИМА НА ППДРУШЈУ ПБУХВАЋЕНПМ ИЗМЕНАМА И 
ДППУНАМА ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ГРАДА ВРАОА 
 

А)   Археплпшки лпкалитети  
 Лпкалитет Кула, Балинпвац, налази се на пкп 500-600 метара северпзападнп пд 

села. Искппаване антишке ппеке, груба и фина каснпантишка  керамика; 
 Лпкалитет уз цркву Св. Петке на кат.парцелама 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2339 

и 2340 КП Враое 1.   

 Археплпшкa налазишта из праистпријскпг перипда 
1. Враое, лпкалитети: 

 Дпое Враое, лпкалитет се налази ппред пруге; 
 Спбина, лпкалитет Антин Шукар; 
 Пчинка,  Улица  јужнпмправских бригада; 
 Ращка,  лпкалитет Ращина пкућница; 
 Ћпщка, лпкалитет Ћпщка; 
 Цигански  Рид, лпкалитет Цигански Рид; 
 Пржар, лпкалитет Пржар; 
 Црква Свети Никпле, лпкалитет у ппрти цркве; 
 Црква Света Петка; 

2. Враоска Баоа, лпкалитет Црквищте; 
3. Гплемп Селп, лпкалитети: пкућница Станкпвића, имаое Стпјиљкпвића,  

  Градищте;            
4. Гпроа Птуља, лпкалитет неппзнат; 
5. Градоа, лпкалитет Семенскп дрвп; 
6. Давидпвац, лпкалитет Градищте; 
7. Дпои  Вртпгпщ, лпкалитет Грпбница; 
8. Дубница, лпкалитет Градищте; 
9. Карадник, лпкалитет Камеоарке (Дпои Јасен); 
10. Koпаоане, лпкалитети: Пграшки дпл и Цуцуљка; 
11. Павлпвац, лпкалитети: Шукар и Гумнищте; 
12. Првпнек, лпкалитет Градищте; 
13. Ранутпвац, лпкалитети: Шука, Два брата, Меанищте; 
14. Русце, лпкалитет Раскрсја; 
15. Сурдул, лпкалитет Селищте; 
16. Сливница, лпкалитети: пптес  звани Мусуљ, Ланищте; 
17. Стрппскп, лпкалитет Ћунке; 
18. Стари Глпг, лпкалитет неппзнат; 
19. Теспвищте, лпкалитет Гплеме ливаде. 

 

 Археплпшкa налазишта из античкпг  перипда 
1. Александрпвац, лпкалитет  Щићирка; 
2. Бабина Ппљана, лпкалитети: Трещоа и  Градищте; 
3. Барелић, лпкалитети: црква Свети Илија, Реке; 
4. Бели  Брег, лпкалитети: Пграђе и Гикини; 
5. Бунущевац, лпкалитети: Селищте  и  Анищте; 
6. Бресница, лпкалитет Шука; 
7. Власе, лпкалитети: Ћпсики и Амбуланта; 
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8. Враое, лпкалитети: 
 Пгледна станица, лпкалитет према Спбини; 
 Дпое Враое, лпкалитети: између Железунишке пруге и пута Враое 

Златпкпп, на пптезу званпм Мправа кпји се налази између железнишке 
пруге и сепскпг пута за селп Рибинце, Рид, Шивлук; 

 Спбина, лпкалитети: Антин Шукар, Дебарске Трещое, Спбинска дплина, 
латиснкп грпбље, Газепскп; 

 Црква Свети Никпле, лпкалитет у ппрти  цркве; 
 Црква Света Петка; 
 Мпнпппл, лпкалитет на месту зграде  ДИВ-а; 

9. Враоска Баоа, лпкалитети:  
 између Хптела Кпспвп и извпра тппле впде 
 Латинка (Баощтица)  
 Кале 
 Црквищте 
 римски пут, 

10. Гумерищте,  лпкалитет Грпбищта (Старп  Грпбље); 
11. Гплемп Селп, лпкалитети:  Градищте, Црквищте и Дубје; 
12. Дпои  Вртпгпщ, лпкалитет Кплибе, Врлпспје, Трнице, Впћоак; 
13. Давидпвац, лпкалитети: Градищте и Црквищте; 
14. Дпои  Вртпгпщ, лпкалитети: Бутащ, Латинскп грпбље, Црквищте; 
15. Дпои Нерадпвац, лпкалитети: Селищте, Лиска (Плпше), Трлищте; 
16. Дренпвац, лпкалитети: Манастирищта и Римски  Грпбља; 
17. Дубница, лпкалитети: Бпгпрпдица, Сарај, Градищте - Китка (Кале), Плелика; 
18. Жапскп, лпкалитет Градищте; 
19. Златпкпп, лпкалитети: Црквене оиве и сепскп (старп) грпбље; 
20. Изумнп, лпкалитет Падина; 
21. Катун,  лпкалитети: Утрине, Недине паре, Гпретине, Кпвашева оива; 
22. Клисурица, лпкалитети:     Лпјищте,    Селищте,   Слива,       Латинскп грпбље, 

      Градищте, Црквищте; 
23. Клащница, лпкалитет Бунпвац;  
24. Кпћура,лпкалитети: Зидине, Бежанискп, Градищте, Рпгпвп-Радищева бара, 

    Кућищте; 
25. Кппаоане, лпкалитет Цуцуљка; 
26. Кпрбевац, лпкалитети:Кућищте,Свиоарник, Градищте (Шука), Црквищте; 
27. Крива Феја, лпкалитети: Сптиркпва прница и Селищте; 
28. Крущева Глава, лпкалитет Селищте; 
29. Купининце, лпкалитет Селищте; 
30. Кумаревп, лпкалитет: Бајре, Бајгпре  и Црквищте; 
31. Лепшинце,  лпкалитети: Градищте и Црквищте; 
32. Липпвац, лпкалитет Селищте; 
33. Лукпвп, лпкалитети: Градищте и Црквищте; 
34. Мешкпвац, лпкалитет: Градищте; 
35. Миливпјце, лпкалитети: Црквищте, Дпои Сујдум, Селищте; 
36. Мпщтаница, лпкалитети: Пшенитищте, Крст, Црквищте; 
37. Наставце, лпкалитет Белищевп (Дпоа Падина); 
38. Несврта, лпкалитети: Градищте, Ђпрђинп кладенше, Пстршки пптпк, Ращинп 

    Ливадше, Грншарски Рид; 
39. Пблишка Сена, лпкалитет Брестпвац; 
40. Птуља Дпоа, лпкалитет Јазбине; 
41. Павлпвац, лпкалитети: Свиларпв мпст и кпд Цркву; 
42. Препбражаое, лпкалитет Пщтри  шукар; 
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43. Првпнек, лпкалитети: Градищте, Црквищте, црква Свети Јпван Крститељ; 
44. Ранутпвац, лпкалитет Грнац; 
45. Рибинце, лпкалитет Селищте; 
46. Рпждаце, лпкалитет Римљанска грпбља; 
47. Себе Враое, лпкалитети:Станкинп кућищте, Латинска црква на сепскпм 

  грпбљу Липпвац, Селищте; 
48. Секирје, лпкалитети: Селищте и Габер; 
49. Сливница, лпкалитети: Ланищте, Рамоашки шукар, Селищте; 
50. Спдерце, лпкалитети: Винашки дпл и Латинскп грпбље; 
51. Стрппскп, лпкалитети: Кривани Камен, Селищте, Средои рид, Ћунке; 
52. Струганица, лпкалитет Присађе; 
53. Сурдул, лпкалитети: Јабуше и Римски грпбља; 
54. Суви Дпл, лпкалитет Метерис; 
55. Теспвищте, лпкалитет Селищте; 
56. Теспвищте, лпкалитети: Пщтри  Шукар, Селищте , Гарван; 
57. Тпплац, лпкалитети: Баре - ппред пута, Јегрек (Мипкпвац), Шещма, Драка; 
58. Ћукпвац, лпкалитети: Црквищте, Кућищте и Дулан; 
59. Ћуркпвица, лпкалитет Градищте; 
60. Црни Луг, лпкалитети: Бунарка и Бубрещкп. 

 

 Археплпшкa налазишта из средопвекпвнпг  перипда 
1.   Враое, лпкалитети: Маркпвп Кале и црква Светпг Никпле; 

1. Дубница, лпкалитети цркви: Светпг Петра и Павла и Пресветле Бпгпрпдице; 
2. Миливпјце, лпкалитет Селищте; 
3. Златпкпп, лпкалитет Црквищте; 
4. Бујкпвац, лпкалитет Црквищте; 
5. Кпрбевац, лпкалитет Шука или Градищте; 
6. Несврта, лпкалитет пптес Старп селп; 
7. Крива Феја, лпкалитет Селищте; 
8. Лепшинце, лпкалитет црква Светпг Спаса; 
9. Дренпвац, лпкалитет Манастирищте; 
10. Дпбрејанце, лпкалитет црква Светпг Спаса; 
11. Гплемп Селп, лпкалитет Дубје Црква Пауница; 
12. Пщтра Глава, лпкалитет Манастирищте; 
13. Трстена, лпкалитет црква Светпг Прпкппија; 
14. Градоа, лпкалитет Црквищте Света Петка; 
15. Стрещак, лпкалитет Црквищте Света Петка; 
16. Ущевце, лпкалитет Црквищте; 
17. Власе, лпкалитет Црквищте. 

Б) Пбјекти – традиципнална, балканска архитектура 
1. Хусеин пащина кућа – кућа ппрпдице Ращић, Улица Патриса Лумумбе брпј 1; 
    на катастарскпј парцели 1868/ 1 КП Враое 1; 
2. Крампуспва кућа, Улица Сутјескина брпј 3, на кат.парцели 5253 КП Враое 1; 
3. Прибпјшићева кућа,  Улица  Пца  Јустина  Ппппвића  брпј  6,  на    катастарскпј 
  парцели 6679 КП Враое 1; 
4. Никитина кућа, Улица нарпднпг херпја 4, на кат.парцели 2507 КП Враое 1;  
5. Митићева кућа, Улица Дунавска брпј 9, на кат.парцели 6591 КП Враое 1; 
6. Цветкпвићева кућа, Улица  дпктпра  Кппще брпј  18,  на катастарскпј   парцели 
   2721 КП Враое 1. 
Сви пбјекти су у складу са шланпм 7.,19. и 36. став 1-4 и шланпм 54.  ''Закпна п културним    
дпбрима'' (''Службени  гласник   РС'', брпј 71/94). 
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В)   Пбјекти - грађанска архитектура (крај 19.- ппчетак 20. века) 
1.   Циврићева кућа, Улица  Карађпрђева брпј 1, на кат.парцели 5437 КП Враое; 
2.  Кућа Јанше Стајића - Балчије (кућа ппрпдице Симић) Улица Карађпрђева  
  брпј 4, на катастарскпј парцели 5451 КП Враое 1; 
3.    Јпванпвићева кућа,  Улица Карађпрђева брпј 12-14,  на кат.парцелама  5547  
     и 5548 КП Враое 1; 
4.    Смиљкпвићева  кућа, Улица Карађпрђева  брпј 16, на  катастарскпј парцели 
     5549 КП Враое 1; 
5.   Кућа др. Кпстића, Улица Вуле Антића брпј 1, на кат.парцели 5494 КП Враое; 
6.   Јанићијевићева кућа,  Улица   Краља   Стефана   Првпвеншанпг брпј  44-50, 
       на катастарскпј парцели 5121 и 5113/2 КП Враое 1; 
7.    Кпшићева  кућа,Улица С.Кпвашевића 46, на кат.парцели 5340 КП Враое 1; 
8.    Цврцкпва  кућа - 1, Улица Сутјескина 61, на кат.парцели 2473 КП Враое 1; 
9.    Цврцкпва  кућа - 2, Трг слпбпде 8, на кат.парцели 1942 КП Враое 1; 
10.  Кућа Наде Чикић,  Улица Бпре Станкпвића 5,   на кат.парцелама 5496/1-6 КП 
       Враое 1; 
11.  Кућа  Никпле   и   Андре  Аврампвића,  Улица  Бпре  Станкпвића  7,  на кат. 
       парцели 5509 КП Враое 1; 
12. Тпскинска - Каранфилска  кућа,  Улица  Краља  Стефана Првпвеншанпг  брпј 
       40-42, на катастарскпј парцели 5114 и 5115/2 КП Враое 1; 
13. Стајићева  кућа, Улица Сутјескинпј брпј 57, на кат.парцели 2468 КП Враое 1; 
14. Бпндетпва кућа, Улица Саве Кпвашевића 45, на кат.парцели 5344 КП Враое1  
15. Манетпва кућа, Улица Нарпднпг херпја 2, на кат.парцели 2505 КП Враое 1ћл 
16. Кућа дпктпра Кујаса -  сада Бујкпвска кућа, Улица Саве Кпвашевића брпј 34, 
      на катастарскпј парцели 5720 КП Враое 1ћл 
17. Шатлајшева  кућа,  Улица Саве Кпвашевића 37-39, на катастарским парцелама 
      5347 и 5348 КП Враое 1ћл 
18. Спасићева кућа, Улица Бпре Станкпвића 2-4, на кат.парцели 6603КП Враое1 
19. Митрпвићева кућа, Улица Цара Дущана 18, на кат.парцели 5386 КП Враое 1; 
20. Кућа Жике Рафајлпвића - зграда старе ппщте, Улица Цара Дущана, на   кат. 
      парцели 5228 КП Враое 1; 
21. Кућа Александра Р. Христића -  сада дешје забавищте, Улица Цара Дущана 
      брпј 22, на катастарскпј парцели 5378 КП Враое 1; 
22. Стаменкпвићева кућа, Улица V кпнгреса 63, на кат.парцели 2402 КП Враое1 
23. Накићева  кућа, Улица Сутјескина брпј  43, на кат.парцели 2395/1 и 2395/2 КП 
      Враое 1; 
24. Кућа  Трајка  Павлпвића  Квашке,  Улица  Вука  Карачића 11,  на кат.парцели 
     1930 КП Враое 1; 
25. Кућа   дпктпра   Аћимпвића,  Улица  Дпситејева  7,  на  кат.парцели  6588 КП 
      Враое 1; 
26. Леппјшева   кућа,  Улица  Симе  Ппгашаревића 12,  на  кат.парцели  7465    КП 
      Враое 1; 
27. Жуљкпва  кућа,  Улица  Кнеза  Милпща  1,  на  катастарскпј  парцели 5119 КП 
      Враое 1; 
28. Аврампвићева  кућа,   Улица   Бепградска  брпј  47,  на катастарскпј парцели 
      7432  КП Враое 1; 
29. Меридијан банка,  Улица  Краља  Стефана  Првпвеншанпг 38, на катастарскпј 
      парцели 5116 КП Враое 1; 
30. Милисавска  кућа,  Улица  Саве Кпвашевића  брпј 1,  на катастарскпј парцели 
      5520 КП Враое 1; 
31.Тилетпва  кућа,  Улица  Саве  Кпвашевића  брпј  23,  на  катастарскпј  парцели 
      5564 КП Враое1;  



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

                                  

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             207 

 

32. Кућа Александра Дпдића,  Улица Саве Кпвашевића  брпј 21,  на  катастарскпј 
      парцели 5581 КП Враое 1; 
33. Дпм впјске, Улица партизанска брпј 10, на кат.парцели 5003 КП Враое 1;   
34. Касарна  I  пещадијскпг  пука   Коаза  Милпща Великпг,  Улица  Краљевића 
      Марка брпј 2, на катастраскпј парцели 1162 КП Враое 1; 
35. Железнишка станица Враое. 
Сви пбјекти су у складу са шланпм 7.,19. и 36. став 1-4 и шланпм 54. Закпна п културним 
дпбрима (''Службени гласник РС'', брпј 71/94). 
 

Г)     Цркве 
1.   Црква Св. Никпле на кат.парцелама 180, 181, 182, 183 и 184 КП Враое 1; 
2.   Црква Св. Петке на катастарскпј парцели 2336 КП Враое 1; 
3.   Црква Св. Петке на Щапранашкпм грпбљу на кат.парцели 7716 КП Враое 1; 
4.   Црква Св. Марка на катастарскпј парцели 40728/1 КП Враое 1; 
5.   Црква Св. Бпгпрпдице, Балинпвац на катастарскпј парцели 1495 КП Балинпвац;  
6.   Црква Св. Гепргија, Дпои Нерадпвац на кат.парцели 1100 КП Нерадпвац. 
Црквени лпкалитети евидентирани приликпм рекпнструисаоа терена или защтитних 
кпнтрплних и археплпщких радпва (Пп ппдацима Нарпднпг музеја Враое - Одељеое за 
Археплпгију и Нумизматику, према услпвима брпј 104 пд 19.03.2010. гпдине). 

 Црквене грађевине 
1. Враое, црква Светпг Никпле и  црква Свете Трпјице; 
2. Спбина, црква Успеоа  Пресвете Бпгпрпдице; 
3. Дубница, црква Светпг  Петра и Павла и црква Пресветле Бпгпрпдице; 
4. Шестелин, црква Светпг Илије; 
5. Дпои Вртпгпщ, црква Светих аппстпла Петра и Павла; 
6. Гпрои Вртпгпщ, црква Рпђеоа Пресветле Бпгпрпдице; 
7. Лепшинце, црква Светпг Пантелејмпна; 
8. Гпрое Жапскп, црква Светпг Стефана; 
9. Бущтраое, црква Светпг Димитрија; 
10.Миливпјце, црква Свети Ђпрђе; 
11.Тпплац, црква Свети Петaр и Павле;    
12.Враоска  Баоа, црква Светпг Прпрпка Илије; 
13.Кпрбевац, црква Успеније Пресветле Бпгпрпдице; 
14.Теспвищте, црква Светпг Јпвана Бпгпслпва; 
15.Градоа, црква Светпг Никпле; 
16.Гплемп Селп,црква Светпг Прпкппија; 
17.Смиљевић, црква Света Параскева. 
 

Д)     Грпбља 
1. Щапранашкп грпбље на кат.парцелама 7717/1 и 8854/1 КП Враое;  
2. Спбинскп грпбље на кат.парцелама 3439 и 3440 КП Враое;  
3. Балинпвашкп грпбље на катастарскпј парцели 1901 КП Балинпвац; 
4. Бунущевашкп грпбље на катастарскпј парцели 16/1 КП Бунущевац;  
5. Нерадпвашкп  грпбље на катастарскпј парцели 1102 КП Нерадпвац;  
6. Дпое враоскп грпбље на катастарскпј парцели 10728/2 КП Враое. 

Ђ)     Сппменици, бисте, сппмен плпче 
1. Сппменик Бприсаву Станкпвићу, катастарска парцела 5501 КП Враое 1; 
2. Сппменик жртвама  бугарскпг пкупатпра у I и II светскпм рату и сппмен плпша Впјвпди 

Петру Бпјпвићу, катастарска парцела 6583  КП Враое 1;  
3. Сппменик пслпбпдипцима Враоа“Шика Митке”, 1878. гпдине, катастарска парцела 

5221 КП Враое 1;  
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4. Сппменик пслпбпдипцима Враоа у II светскпм рату НПБ,  катастарска парцела 5006 КП 
Враое 1; 

5. Сппменик ппгинулим бпрцима и грађанима  у агресији НАТП, катастарска парцела 
5096  КП Враое 1;  

6. Сппменик кпстурница на Щапранашкпм грпбљу, кат.парцела 7717/2 КП Враое 1;  
7. Биста Пца Јустина Ппппвића, катастарска парцела 5001  КП Враое 1;  
8. Биста нарпднпг херпја Симе Ппгашаревића,кат.парцела 5005 КП Враое;  
9. Биста др. Фраое Кппще, кататстарска парцела 5001  КП Враое 1; 
10. Биста др. Ђпрђа Тасића, катастарсака парцела 5001  КП Враое 1;   
11.  Сппмен плпша Драгутину Јпванпвићу селп Бунущевац, кат.парцела 41/1 КП 

Бунущевац; 
11.  Сппмен плпша Стпјадину Ј. Пещићу - НПБ, Улица Бекана Јпванпвића 2, 

катастарска парцела 7593 КП Враое 1;  
12. Сппмен плпша Вукащину Вулету Антићу-НПБ, Улица Вулета Антића 12, 

катастарска парцела 5541  КП Враое 1;  
13.  Сппмен плпша Шедпмиру Стајићу - НПБ, Улица Змај Јпве 122, катастарска парцела 

4951 КП Враое 1; 
14.  Сппмен плпша Ћипри Станкпвићу - НПБ, Улица др. Кппще 7/1, катастарска 

парцела 2684 КП Враое 1; 
15.  Сппмен плпша Трајкпвић Милпраду и Стпщић Трајку,Нерадпвашки пут  
16.  Сппмен плпша ппгинулим припадницима МУП-а у агресији НАТП 1999. 
 гпдине на катастарскпј парцели 2418  КП Враое 1- зграда МУП-а. 
 

Е)     Сппменичка баштина у псталим местима и насељима  
1.  Александрпвац 
Лпкалитет “Шићирке” датира из антишкпг перипда. Лпциран је и није у пптпунпсти испитан. 
Утврђенп је самп оегпвп ппстпјаое на пснпву ппврщинскпг налаза ппкретнпг материјала. 
 Заштита је крпз истраживашки рад на лицу месту и пбраду дпкуметнације. 
2.  Бабина  ппљана 
2.1. Према ппдацима, ппстпје пстаци зидина шије је време непдређенп. Лпкалитет није 
у пптпунпсти испитан.  
 Заштита  крпз истраживашки рад и пбраду дпкуметнације. 
2.2. Из перипда НПБ-а ппстпји сппмен шесма ппсвећена палим бпрцима у II светскпм 
рату. Шесма се налази ппред пута исппд щкпле. Шесма је пд камених фугпваних тесаника 
кпји су прппали ппд утицајем атмпсферилија.  
 Заштита крпз прикупљаљое и пбраду дпкуметнације. 
3.  Барбарушинце  
На  ппдрушју насеља ппстпје самп пбележја из НПБ-а. Тп су  сппмен шесма палим бпрцима 
у НПБ-у, ппред пута за Барелић и на кући Ђ. Дејенпвића - сппмен плпша ппсвећена палим 
бпрцима пвпг краја у II светскпм  рату. Шесму и кућу на кпјпј је плпша ппстављена треба 
санирати.  
 Заштита  крпз прикупљаое и пбраду дпкументације на лицу места. 
4.  Барелић 
На ппдрушју насеља ппстпје самп пбележја из НПБ-а. На згради пснпвне щкпле „22. 
децембар“ ппстављена је сппмен плпша ппсвећена палим бпрцима у II светскпм  рату и 
сппмен плпша у хплу амбуланте, пбе у пшуванпм стаоу.   
 Заштита на лицу места крпз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
5.  Бели Брег 
Лпкалитети “Ограда” и “Гикими“ су из антишкпг перипда. Нису у пптпунпсти и детаљнп 
испитани. Оихпвп ппстпјаое утврђенп на пснпву мпрфплпгије терена и ппкретнпг 
архелплпщкпг материјала дпбијенпг спндажним искппаваоем. 
 Заштита крпз истраживашке радпве и пбраду дпкуметнације. 
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6.  Бресница 
6.1. Ппдрушје насеља Бресница карактеристишнп је пп рекпгнпсцирним антишким 
лпкалитетима и пп лпкалитетима кпји су из каснијег перипда, кпјима  није утврђена 
пдређенија временска граница. 
- Лпкалитет “Грнац“ - припада антишкпм дпбу. Лежи северпистпшнп пд лпкалитета “Два 
брата“ у Ранутпвцу, у равници ппред пута између Мешкпвашке и Ранутпвашке реке. На 
имаоу Стевана Илића и у пкплним оивама налазе се узвищеоа кпја индицирају 
рущевине грађевина. Пвде су пткривене ппеке римскпг фпрмата.    
- Лпкалитет "Чука" није у пптпунпсти испитан и спндиран. Припада каснпантишкпм 
перипду; 
- Лпкалитет  "Грпбљиште" лежи северпистпшнп пд  “Два брата“ у Ранутпвцу,  на  имаоу 
Марка и Впјислава Спасића, Стпјана Миленкпвића и Недељка Стпјиљкпвића. На пвпм 
лпкалитету су  налажени скелети. На ппврщини нема видних трагпва, а ближи ппдаци п 
налазима нису ппзнати. 
 Заштита три лпкалитета крпз истраживашке радпве и пбраду  дпкументације. 
6.2. Из  перипда  НПБ-е   у    Бресници   је   ппстављена  сппмен  шесма  палим 
бпрцима из пвпг краја. Шесма се налази уз месну канцеларију,  у дпбрпм је стаоу. 
  Заштита на лицу места крпз прикупљаое дпкуметнације. 
6.3. Храм Свете великпмушенице Магдалине - 1935. гпдине. 
7.  Бујкпвац 
 У  насељу ппстпји сппмен шесма ппсвећена палим рпдпљубима у II светскпм  рату.  Шесма 
се налази кпд пснпвне щкпле. У дпбрпм је стаоу.  
 Заштита на  лицу места крпз прикупљаое  дпкументације. 
8.  Буљеспвце 
8.1. Лпкалитет “Семиште” је из праистпријскпг дпба, налази се југпзападнп пд села,  
на падинама благе кпсе, са пбе стране пута за Бущтраое. Захвата прпстпр 
пд некпликп  стптина метара дужине у  правцу север-југ. На лпкалитету су нађени 
фрагменти керамике кпји су, судећи према ппису, праистпријскпг ппрекла. 
 Заштита крпз истрживашке радпве и прикупљаое дпкументације приликпм оихпвпг 
вађеоа. 
8.2. Из антишкпг дпба, на крају села, према лпкалитету “Селиштe”, налази се црква 
Свети Никпле. Ппдигнута је пп предппставци, на темељима каснп антишке грађевине, 
шије се две зазидане аркаде назиру ппд малтерпм у дпоем делу севернпг  зида. 
8.3. Лпкалитет  “Сред селп” - налази се на кпси, у двприщту ппрпдишнпг пбјекта,  у 
неппсреднј близини старпг извпра. Приликпм каптираоа впде за шесму  нађени су на 
дубини пд прекп 2 m пстаци грађевине зидане пд лпмљенпг камена и ппеке, међу  
кпјима је пткривен ппзнати рељеф трашкпг перипда - кпоаник са натписпм ппсвећенпм 
бпгу Титпну. Предппставља се ппстпјаое антишкпг светилищта.   
 Заштита лпкалитета на лицу места, истраживашки и пбрада дпкументације. 
Ппкретни материјал са делимишнп истражених лпкалитета је склпоен и детаљнп 
пбрађен. Цркву Свети Никпле треба испитати, рестаурирати и кпнзервирати. 
9.   Буштраое 
9.1. Лпкалитети “Света Гпра” и “Цуцуљка” датирају из средоег века. Нису детаљнп 
испитани и мпже се самп предппставити да се ради п некрпппли и црквенпм пбјекту из 
пвпг перипда.   
9.2. Из перипда XX века ппстпји сппменик палим бпрцима у I светскпм рату кпји  се 
налази кпд цркве, сппмен плпша ппсвећена палим бпрцима у  II светскпм  рату на згради 
Пснпвне щкпле “Д.Стеванпвић”,  грпбпви првпбпраца и сппмен шесма кпд пснпвне 
щкпле. 
9.3. Храм Светпг великпмушеника Димитрија.   
 Заштита на лицу места крпз детаљне истраживашке радпве, прикупљаое 
дпкументације, пшуваое ликпвних вреднпсти и кпнзервацију на лицу места. 
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10. Вишевце 
  У селу, на згради Пснпвне щкпле, налази се сппмен плпша ппсвећена палим 
бпрцима у II  светскпм  рату.   
 Заштита на лицу места крпз прикупљаое дпкументације. 
11.      Власе 
11.1. Лпкалитет “Латинска манастирка” припада времену средоевекпвне  културе 
бащтине. Није детаљнп истражен.   
11.2. Из перида НПБ-е на ппдрушју пвпг насеља ппстпји сппмен плпша ппсвећена палим 
рпдпљубима, на згради милиције и сппмен шесма кпд месне канцеларије изграђена 
1981. гпдине.   
 Заштита пвих пбјеката на лицу места уз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
11.3. Храм Светпг прпрпка Илије - 1935. гпдина.  
12. Враоска  Баоа 
12.1. Лпкалитет  "Бабуљица" је из антишкпг перипда, пткривен је на истпименпм "Рту" 
кпји се са истпшне стране везује за брдп, на деснпј  пбали реке Баощтице. На падини, на 
имаоима ппрпдица Спасић и Тпщић, налажене су ппеке римскпг фпрмата. Међу ппекама 
билп их је са птискпм живптиоске щапе. У правцу северпзапада, лпкалитет се изнад рта 
прптеже дп пптпка  Бабуљице.  
Лпкалитет "Кале" верпватнп идентишан са лпкалитетпм "Кале Баир" кпји ппмиое Феликс 
Канц и брдпм изнад, на кпме се налази утврђеое. На тпм  месту нађен је, пп Канцу, један 
римски питпс. Лпкалитет лежи на деснпј пбали Баоске реке на дпминантнпм брежуљку. 
Темељи су пшувани делимишнп,  пд  лпмљенпг  камена и ппеке римскпг фпрмата са 
малтерпм. Нађенп некпликп фрагмената тегула и Имбрицес.  
12.2. Лпкалитет "Кпд Цркве" из антишкпг перипда, на пптезу изнад пијаце. У правцу 
запад-северпзапад пд цркве, налазе се два паралелна зида пд лпмљенпг камена и 
малтера щирине 1,50 m, удаљени један пд другпг 2,50 m. Зидпви пријентисани у правцу 
запад-истпк губе се у брду шије су падине прекривене ппекама римскпг  фпрмата. 
12.3. Лпкалитет "Селиште" - лежи на деснпј пбали Баоске реке, између Цркве и 
Бабуљице на имаоу ппрпдице Стпщић. Нађени фрагменти црвене, верпватнп  римске  
керамике, кап и ппеке римскпг фпрмата.  
12.4. Средоевекпвни лпкалитет "Изпм" није детаљнп испитан.  
 Заштита недпвпљнп истражених лпкалитета изврщиће се крпз детаљнп истраживаое 
и пбраду дпкументације. 
12.5. Перипд  XIX I XX века - У разматраое се мпгу узети:  
 -Кпмплекс баоскпг купатила са централним паркпм и зградпм железничкпг 
 пдмаралишта; 
 -Зграда  старе  пснпвне шкпле; 
 -Зграда  старе  баоске  управе; 
 -Вила “Балкан”; 
 -Вила "Мпзер"; 
 -Сппменик ппдигнут палим бпрцима у рату пд 1941-1945. гпдине се налази са десне 
стране Баоске реке, на дпминантнпм месту. Ппдигнут је 1951. гпдине; 
12.6. Храм Светпг прпрпка Илије - 1935. гпдине.  
 Заштита крпз пшуваое ликпвних вреднпсти и кпнзервацију на лицу места. 
13. Гплемп Селп 
За перипд НПБ-е везана је изградоа сппмен шесме ппстављене кпд щкпле, ппсвећена 
палим рпдпљубима. Шесма је изграђена 1981. гпдине.   
 Заштита на лицу места крпз прикупљаое дпкументације и оену пбраду. 
14. Градоа 
14.1. Лпкалитети "Ппљаница" и "Латинска црква" датирају из средоег века 
Устанпвљени су и недпвпљнп истражени.  
 14.2. Храм Светпг прпрпка Илије - 1935. гпдина.  
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 Заштита крпз детаљнп истраживаое и пбраду  дпкументације. 
15. Давидпвац 
15.1. Лпкалитет "Градиште" датиран у средоим веку - није дпвпљнп испитан. 

Заштита крпз детаљнп археплпщкп истраживаое и пбраду дпкументације. 
15.2. Храм Светпг великпмушеника Гепргија. 
16. Дпое Требешиое 
16.1. За  перипд НПБ-е везана изградоа сппмен шесме ппсвећена палим рпдпљубима. 
Шесма изграђена кпд зграде задружнпг дпма.   
16.2. Храм Светпг Архангела Михајла  - 1868. гпдина. 
17. Дпои Вртпгпш 
17.1. Антишки лпкалитети “Граница” и “Селп“ су недпвпљнп испитани. Устанпвљени  су 
пстаци маоег римскпг утврђеоа на месту где се пд старпг пута Враое - Куманпвп пдваја 
пут  за Дпои  Вртпгпщ.   
 Заштита  на лицу  места крпз детаљнп истраживаое и пбраду дпкуметнације. 
17.2.  Сппмен плпша ппсвећена жртвама  другпг  светскпг  рата.  
 Заштита на лицу места прикупљаоем  и пбрадпм дпкументације. 
17.3. Храм Светпг Аппстпла Петра и Павла. 
18. Дпои Нерадпвац 
18.1. Лпкалитет "Селиште", датира из антишкпг перипда. Рекпгнпсциран и недпвпљнп  
испитан.   
 Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду дпкументације. 
18.2. За перипд I светскпг рата везан је сппменик палим бпрцима, кпји се налази кпд 
цркве  кап и сппмен  плпша на щкпли.   
 Заштита на лицу места  крпз пшуваое ликпвних вреднсти и кпнзервацију.  
18.3. Храм Светпг великпмушеника Гепргија - 1871. гпдина. 
19. Дренпвац 
19.1 Средоевекпвна грађевина  - црква Светпг  Арханђела.  
19.2. Сппмен шесма кпд месне канцеларије ппсвећена  жртвама НПБ-е.  
 Заштита на лицу места крпз прикупљаое и пбраду дпкументције. 
19.3. Храм Светпг великпмушеника Гепргија. 
20. Дубница 
20.1. Лпкалитети "Градиште” и "Китка“-кале, антишки перипд, недпвпљнп испитани. 
20.2. Манастирска црква Свете Бпгпрпдице, XVI век. 
20.3. Манастирска црква Светпг Петра и Павла, XVI век. 
20.4. Храм Свeтog прпрпка Илије - 1906. гпдина. 
21. Дуга Лука 
Сппменик ппгинулпм нарпднпм херпју Мирку Сптирпвићу.   
 Заштита крпз пшуваое ликпвних вреднпсти и кпнзервација на  лицу  места. 
22. Златпкпп 
22.1. Лпкалитет "Црвеница"  из антишкпг перипда, лежи јужнп пд грпбља у равници. 
Прптеже се правцем југ-југпзапад, дуж пута за Ћукпвац-Баоа. У  рущевине мале цркве са 
једнпм апсидпм, пвде су узидане и римске ппеке. Местимишнп се ппд  земљпм  назиру 
темељи грађевина. Налажени  су питпси у кпјима је билп гарежи. 
22.2. Лпкалитет "Римскп грпбље" из антишкпг перипда, налази се 100 m западнп пд 
"Црквине". Ппстпјалп је грпбље са каменим сппменицима кпји су ппвађени.  
 Заштита лпкалитета на лицу места крпз пбраду дпкументције  и истраживаое. 
23. Изумнп  
23.1. Лпкалитети "Равоак" и деп сепскпг пута изнад куће Стаменкпвића, везани су за 
антишки перипд. На лпкалитету "Равоак" нађен један римски питпс 1953. гпдине.   
23.2. Сппмен шесма кпд щкпле везана је за дпгађаје из НПБ-а.  
 Заштита на лицу  места крпз прикупљаое и пбраду дпкументције. 
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24. Катун 
24.1. Лпкалитети "Утрина" и "Гпретина" везују се за антишки перипд. Нађен је  велики  
римски питпс. У прпстпру близу цркве ппстпје налази керамике и ппеке  римскпг  
фпрмата.  
 Заштита на лицу  места крпз детаљнп истраживаое и  пбраду дпкументације. 
24.2. Храм Вазнесеоа Гпсппдоег. 
25. Клисурица 
Сппмен шесма ппред пута за Криву Феју ппсвеђена жртвама НПБ-е. 
26. Кпрбевац 
26.1. Лпкалитети "Рупе" и "Мајдин" утврђени су при прпсецаоу пута ка селу Кпрбевац. 
На лпкалитетима су налажени тумули. Лпкалитети припадају праистприји. 
26.2. Лпкалитет „Кпд Цркве“ налази се на платпу десне пбале Кпрбевашке  реке, 
неппсреднп исппд цркве. Културни слпј местимишнп дебеп 2,0 m. У гпроим слпјевима 
римски  материјал, дпк су у дпоим:  куће,  кпсти,   праистпријска керамика и делпм 
антишка. Један пд нађених фрагмената мпже припадати брпнзанпм  дпбу. Ппкретни 
материјал склпоен.   
 Заштита на лицу места крпз детаљнп истрживаое и пбраду дпкументације. 
26.3. Лпкалитети везани за антишки перипд су "Дпбра впда", "Градиште", "Камберица" 
и "Црквиште". Лпкалитет "Дпбра Впда" лежи на севернпј падини Шука-Кале, на левпј 
пбали Кпрбевашке реке. Налажене су ппеке римскпг фпрмата, велики питпс, кпји је 
унищтен и нпвац. 
Лпкалитет "Кале" лежи на заравоанпм брежуљку на левпј пбали Кпрбевашке реке. 
Налази су фрагменти ппека римскпг фпрмата - питпс. На највищем делу Шуке јаснп 
пшувани зидпви са темељима пд лпмљенпг камена и ппеке везане малтерпм. На 
углпвима се јаснп пцртавају куле шији прешник изнпси 6,0 m. Северна падина прекривена 
фрагментима римске ппеке  и  кермике. 
Лпкалитет  "Камберица",  удаљена  пкп  100 m  западнп  пд цркве. Налази се већа 
кплишина фрагмената римске ппеке и керамике. Лпкалитет недпвпљнп испитан. 
 Заштита на лицу места крпз детаљнп  истраживаое, пбрада дпкументације. 
26.4. Сппменик стрељаним-Ј.Стајић Д.Јпванпвић и Б.Мищић из НПБ-е. Заштита  на  

лицу  места  уз  прикупљаое  и  пбраду  дпкументације,  пшуваое 
ликпвних вреднпсти и кпнзервација. 
26.5. Сппмен шесма кпд месне заједнице ппсвећена палим у II светскпм  рату. 
26.6. Храм Успеоа пресветле Бпгпрпдице - 1835. гпдина. 
27. Крива Феја 
27.1. Сппмен шесма  кпд щкпле и сппмен плпша на щкплскпј згради, везане су за перипд 
НПБ-е и ппсвећене су палим жртвама.  
 Заштита на лицу места уз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
27.2. Храм Светпг Аппстпла Петра и Павла. 
28. Кумаревп 
28.1. Лпкалитет "Грамађе" налази се у циганскпј махали,  ппред  бивщег  кприта реке 
Баощтице. Припада каснпантишкпм перипду.  Рекпгнпсцирана  су  узвищеоа слишна 
тумулима, међутим у једнпм пресешенпм узвищеоу ппказују се слпјеви пблутка без 
икаквпг трага културнпг слпја. Делимишнп се мпже рашунати са прирпдним решним 
нанпспм.  
28.2.Лпкалитет "Бајгере" је рекпгнпсциран. Недпвпљни ппдаци п налазищту. 
 Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду дпкументације. 
28.3. Храм Светпг Никпле. 
29. Купининце 
Лпкалитет "Црквиште" рекпгнпсциран пд стране Завпда за защтиту сппменика културе 
из Нища. Недпвпљнп истражен.   
 Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду дпкументације. 
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30. Лепчинце 
30.1. Сппмен шесма кпд  щкпле  ппсвећена  палим бпрцима НПБ-е.  
 Заштита на лицу места крпз прикупљаое и пбраду  дпкументације. 
30.2. Манастир Светпг Пантелејмпна.  
31. Мијпвце 
Сппмен шесма кпд амбуланте, ппсвећена палим  жртвама НПБ-е.   
 Заштита на лицу места крпз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
32. Миливпјце 
32.1. Лпкалитет "Дпои Сујдум“ датира се у перипд антике, недпвпљнп испитан. 

Заштита крпз детаљнп истраживаое и прикупљаое дпкументације. 
33. Мпштаница 
33.1. Лпкалитет “Пшеничиште” датира - антишки перипд. Недпвпљнп испитан.  
33.2. Сппмен плпша  на щкплскпј згради ппсвећена палим у II светскпм рату. Заштита 

пба лпкалитета на лицу места и пбраду прикупљене дпкументације. 
34. Несврта 
Сппмен шесма кпд щкпле везује се за перипд НПБ-е, ппсвећена  палим  жртвама.  
Заштита на лицу места уз прикуљаое и пбраду дпкументације. 
35. Пбличка Сена 
Праистприски лпкалитет "Облик" рекпгнпсциран и недпвпљнп истражен. 
 Заштита лпкалитета крпз детаљнп истраживаое и пбраду дпкументације. 
36. Пштра Глава 
36.1. Средоевекпвни лпкалитет “Ппљаница”, рекпгнпсциран и недпвпљнп испитан. 
36.2. Храм Рпждества Пресветле Бпгпрпдице. 
37. Павлпвац 
37.1. Праистпријски  лпкалитети  "Гумниште“ и “Чукар” леже на граници између 
Дпоег и  Гпроег Павлпвца. “Чукар”  се налази на рту кпји се прптеже према  Мправи у 
правцу истпка. Лпкалитет је већ раније бип пщтећен прпсецаоем старпг, макадамскпг 
пута за Скппље и касније изградопм аутп пута, ппщтп је претхпднп систематски  испитан 
искппаваоем. Јужнп, на деснпј пбали пптпка, на дугуљастпј траси  кпја  прати  дплину 
Мправе, налази  се  лпкалитет "Гумниште”  кпји је такпђе делпм пщтећен  градопм  аутп 
пута. 
Најјаснију слику п неплитскпм живпту пружа ппуздана  стратификација Павлпвца. 
Најстарији слпј на "Чукарки” припада старшевашкпј  групи. Керамишки материјал, сем 
пбишне керамике, пдликује се грншаријпм са сликаним прнаментима. На суседнпм 
"Гумништу" налази су бпгатп заступљени керамишки спиралнпм прнаментикпм 
изведенпм сликаоем. Један пд слушајних налазака лпкалитета "Чукар" је и маска пд 
црвенкасте теракпте. Лпкалитети су детаљнп испитани, а вредни археплпщки материјал 
смещтен је у музејске  збирке.  
 Заштита лпкалитета изврщена крпз пбраду дпкументације и ппкретни  материјал  
кпји  је  детаљнп пбрађен и защтићен. 
37.2. Антишки лпкалитет кпд цркве није дпвпљнп испитан.   
 Заштита на лицу  места уз детаљнп истраживаое и пбраду дпкумнтације. 
37.3. Сппменик палим бпрцима у II светскпм рату у Павлпвцу.   
 Заштита на лицу места уз пшуваое ликпвних вреднпсти и пбраду дпкументације. 
37.4. Храм Светпг цара Кпнстантина и царице Јелене - 1872. гпдина. 
38. Паневље 
38.1. Лпкалитет "Кусји Рид" је везан за антишки перипд, према првпм  рекпгнпсцираоу. 
38.2. Сппмен шесма ппред старпг пута ппсвеђена је жртвама палим  у  другпм светскпм   
рату. Шесма је у лпщем  стаоу треба је пбнпвити.  
 Заштита  на лицу места крпз  прикупљаое и пбраду дпкументације. 
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39. Првпнек 
39.1. Археплпщки лпкалитет "Градиште”, на деснпј пбали Баощтице неппсреднп иза 
ущћа Градищтице и изнад бране језера. Ппврщина пкп 2,5 ha. Дпсадащоа истраживаоа и 
археплпщка искппаваоа пправдавају предппставке п  административнп - екпнпмскпм 
центру из II века н.е., а фпсилна рударска пкна (на щирем прпстпру их је идентификпванп 
најмаое псам) и алати везани за тппљеое и ливеое идентификпвани пд стране 
археплпга Нарпднпг музеја, Враое, уз даља истраживаоа мпгу да дају прецизнија 
сазнаоа п сасвим пснпванпј предппставци да је реш п најзнашајнијем лпкалитету на кпме 
се пдвијала металурщка прпизвпдоа. 
39.2. Сппмен шесма кпд щкпле ппсвећена жртвама II светскпг рата.  Заштита на лицу 
места крпз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
39.3. Храм Светпг Јпвана Крститеља - 1881. гпдина. 
40. Ранутпвац 
40.1. Праистпријски  лпкалитет "Два брата" налази се истпшнп пд насеља, на стрмпм 
брежуљку, пријентације северпистпк - југпзапад. На брежуљку  се  налази платп 

трапезастпг пблика 100 х 200 m. На целпј ппврщини платпа налазе  се  фрагменти 
неплитске керамике виншаншкп - плпшнишке фазе кпја је махпм груба и црвенкасте бпје пп 
ппврщини. Истишу се фрагменти таоира са задебљаним пбпдпм и дрщкпм са дугмастим 
испупшеоем. На лпкалитету је нађенп нещтп фрагмената сиве слпвенске  керамике. 
40.2. Лпкалитет "Грнац" је датиран у антишкпм перипду. Недпвпљнп истражен. 

Заштита лпкалитета на лицу места уз детаљнп истраживаое.  
41. Ратаје 
41.1. Лпкалитет “Ратаје”  датира из средоег века.   
41.2. Сппменик  палим бпрцима у првпм и другпм светскпм рату кап и сппмен плпша на 
згради месне  канцеларије  су везани за перипд НПБ-е.  
41.3. Храм Рпждества Пресветле Бпгпрпдице - 1870. гпдине. 
 Заштита на лицу места крпз истраживашке радпве и пбраду прикупљене 
дпкументације. 
42. Рибинце 
Лпкалитет “Селиште” датира у перипду антике. Недпвпљнп је испитан. 
 Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду технишке дпкументације. 
43. Ристпвац 
Сппменик палим у I светскпм  рату налази се кпд зграде задружнпг дпма . 
 Заштита  на лицу места крпз пшуваое ликпвних вреднпсти  и кпнзервацију.  
44. Себе Враое 
44.1. Лпкалитет “Кпвачева оива” датиран је у антишкпм перипду. На месту  лпкалитета 
нађен је римски питпс. Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду 
дпкументације.  
44.2. Сппмен шесма кпд щкпле ппсвеђена је жртвама II светскпг  рата. Заштита  на 
лицу места крпз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
45. Сикирје 
45.1. Лпкалитет "Сикирје" датиран је из антишкпг дпба. Није  детаљнп испитан. 

Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое, пбраду и прикупљаое 
дпкументације. 

45.2. Храм Успеоа Пресветле Бпгпрпдице - 1935. гпдине. 
46. Сливница 
Сппмен шесма кпд щкпле ппсвећена је палим бпрцима пвпг краја у НПБ-у.  
 Заштита  на лицу места крпз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
47. Смиљевић 
47.1. Лпкалитет на ппдрушју насеља “Смиљевић“  датиран је у средоем веку. Није 
детаљнп испитан. Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое дпкументације. 
47.2. Храм Свете Марине  -  IX век. 
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48. Спдерце 
48.1. Лпкалитети према првпм  рекпнгнпсцираоу у "Винарски дпл“, “Ладинскп  
грпбље“, “Кујевп” и “Циганске рупе”. Лпкалитети  нису у пптпунпсти истражени. 
 Заштита  на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду прикупљене 
дпкументације. 
48.2. Храм Светпг Симепна Стплпника  - 1870. гпдине. 
49. Стари Глпг 

-

 
50. Стрппскп 
50.1. Лпкалитет “Криви камен”, “Селиште”, “Средои рид" и "истпчна страна реке 
Ђурке“   датирани су у антишкп дпба. Нису дпвпљнп испитани да би се дала оихпва  
прецизнија временска пдредница. Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и 
пбраду прикупљене  дпкументације. 
50.2. Сппменик палим ратницима у I светскпм  рату. Налази  се  кпд цркве. Заштита 

на лицу места крпз пшуваое ликпвних вреднпсти и кпнзервацију на 
 лицу места. 
50.3. Храм Преппдпбне мушенице Параскеве  - 1900. гпдине. 
51. Струганица 
Лпкалитет “Присађе” -  датиран  је у антишкп дпба. Недпвпљнп испитан. 

 Заштита  на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду прикупљене 
дпкументације. 
52. Суви  Дпл  
Лпкалитет “Метерис”-  датиран је у антишкп дпба. Недпвпљнп истражен.  
 Заштита  на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду прикупљене  
дпкументације. 
53. Теспвиште 
53.1. За  праистпријски перипд  везује се лпкалитет “Гплема ливада”. Није детаљнп 
истражена.  
53.2. За антишки перипд везују се лпкалитети “Оштри Чукар”  и “Селиште”.  
 Заштита  на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду прикупљене  
дпкументације. 
53.3. Црква Светпг Јпвана и сппмен плпша  палим у I светскпм рату у цркви. Заштита 

на лицу места уз прикупљаое  и пбраду  дпкуметнације.  
54. Тибужде  
54.1. Грпбпви првпбпраца, сппмен плпша на згради пснпвне щкпле „В. Станкпвића“ и 
сппмен шесма ппред пута за Златпкпп су сппменици везани за перипд НПБ-е.  
 Заштита  на лицу места уз прикупљаое и пбраду дпкументације. 
54.2. Храм Рпждества Пресветле Бпгпрпдице - 1870. гпдине. 
55. Тпплац 
55.1. Лпкалитети  “Чесма”  и “Јагрек” су  датирани у антишки перипд. Недпвпљнп 
испитани. Заштита  на лицу места крпз детаљнп истраживаое и дпкументацију. 
55.2. Сппменик првпбпрцу М. Стпјшићу - Ппкућару и сппмен шесме на утрини, у   
средини села, везани су за перипд НПБ-е.  Заштита  на лицу места уз пбраду 
прикупљене  дпкументације. 
56. Ђукпвац 
56.1. За антишки перипд, на ппдрушју насеља,  везан  је  лпкалитет “Кућиште”. 
Недпвпљнп испитан.  
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 Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбраду дпкументације. 
56.2. Сппмен плпша на згрди пснпвне щкпле ппсвеђена је жртвама II светскпг рата.  
Заштита  на лицу места уз прикупљаое и пбраду  дпкументације. 
57. Црни Луг  
За антишки перипд везани су лпкалитети “Бунарка" и "Бубрешкп"  рекпгнпсцирани  на 
ппдрушју пвпг насеља. 
Заштита  на лицу места крпз  детаљнп  истраживаое и  пбраду  дпкументације. 
58. Честелин 
Сппменик ппгинулим бпрцима у бпрби са албанскпм реакцијпм и заједнишка грпбница 
палим у II светскпм  рату су сппменици везани за  НПБ-у. 
 Заштита на лицу места, пшуваоем  ликпвних  вреднпсти  и кпнзервацијпм.  
59. Спбина- Враое 
Лпкалитет "Антин чукар" датиран у средоем веку. Недпвпљнп испитан.  
 Заштита на лицу места, крпз детаљнп истраживаое и пбраду дпкументације. 
60. Бунушевац 
Лпкалитет "Селиште“ пдређен је у антишки перипд према првим налазима. 
 Заштита на лицу места крпз детаљнп истраживаое и пбрада  дпкументације. 
61. Дпбре впде 
Сппменик на месту фпрмираоа  1.  Враоскпг пдреда НПП-а и  сппмен шесма на месту 
ппгибије Симе Ппгашаревића су сппменици везани за перипд НПБ-е. 
 Заштита на лицу места, пшуваое ликпвних вреднпсти и пбрада дпкументације. 
62.  Гпрое Жапскп 
Манастир Светпг Стефана - 1843. гпдине. 

Заштита на лицу места пшуваоем пбјекта. 
 

III УСЛПВИ ЗАЩТИТЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДПБАРА, ДПБАРА КПЈА УЖИВАЈУ 
ПРЕТХПДНУ ЗАЩТИТУ И ДПБАРА СА СППМЕНИШКИМ СВПЈСТВИМА 
  Када су у питаоу евидентирана културна дпбра у перипду кпји следи неппхпднп 
је планирати изврщеоа следеших активнпсти: 

- Истраживаое ппдатака, прикупљаое дпкументације и валпризација сппменишких 
вреднпсти евидентирани дпбара са израдпм графишкпг приказа. 

- Утврђиваое ппсебних услпва защтите за сваки ппјединашни пбјекат или кпмплекс 
са дефинисаоем границе защтите и заштићене пкплине. 

 Дп израде ппсебних услпва за ппјединашне пбјекте важе даљи ппщти услпви защтите: 
1. Планским мерама не сме бити угрпжен интегритет, нити сппменишка свпјства 

дпбра ппд защтитпм. 
2. Планским мерама треба ствприти пптималне услпве за шуваое и трајну 

защтиту и презентацију дпбра ппд защтитпм. 
3. На археплпщким лпкалитетима, на парцелама защтићених дпбара и на 

парцелама оихпве защтићене пкплине није дпзвпљенп планираое никакве 
градое, псим акп се тп изришитп пдпбри ппсебним услпвима. 

4. На защтићеним дпбрима и оихпвпј защтићенпј пкплини не смеју се извпдити 
никакви радпви, кпји мпгу прпменити оихпв садржај, прирпду или изглед, 
без претхпднп прибављених услпва и сагласнпсти надлежнпг Завпда за 
защтиту сппменика културе. 

5. Неппкретна културна дпбра и дпбра кпја уживају претхпдну защтиту мпгу се 
кпристити у свпјпј извпрнпј, или пдгпварајушпј намени, на нашин кпји неше ни 
у щему угрпзити оихпва пснпвна сппменишка свпјства. 

6. Неппкретна културна дпбра и дпбра ппд претхпднпм защтитпм не смеју се 
кпристити у сврхе кпје нису у складу са оихпвпм прирпдпм, наменпм и 
знашајем, или на нащин кпји мпже дпвести дп оихпвпг пщтећеоа. 
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7. Власник, кприсник или други субјект кпји пп билп кпм пснпву распплаже 
неппкретним културни дпбрпм, или дпбрпм ппд претхпднпм защтитпм дужан 
је да га шува и пдржава с пажопм такп да не дпђе дп пщтећеоа или 
унищтеоа оегпвих сппменишких свпјстава. Није дпзвпљенп да се рущи, 
раскппава, преправља, презиђује, прерађује или да се извпде билп какви 
други радпви кпји мпгу прпменити изглед и вреднпст културнпг дпбра без 
претхпднп прибављених ппсебних услпва и сагласнпсти надлежнпг Завпда. 

8. Завпд за защтиту сппменика културе ппсебним правним актпм утврђује 
кпнкретне услпве шуваоа, кприщћеоа и пдржаваоа, кап и услпве за 
предузимаое кпнкретних мера защтите за свакп ппјединп неппкретнп 
културнп дпбрп ппд претхпднпм защтитпм. 

9. Прпстпрним планпм треба планирати интервенције у прпстпру кпје неће 
угрпзити защтићена неппкретна културна дпбра и дпбра ппд претхпднпм 
защтитпм, већ дппринети оихпвпј трајнпј защтити и пунпј афирмацији 
сппменишких враднпсти. 

10. Све интервенције предвиђене Планпм, кпје се на ма кпји нашин пднпсе на 
защтићена неппкретна културна дпбра и дпбра ппд претхпднпм защтитпм, 
мпгу се предузимати самп ппд ппсебним кпнкретним услпвима кпје утврђује 
надлежни Завпд за защтиту сппменика културе. 

 
IV УСЛПВИ ЗАЩТИТЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДПБАРА, ДПБАРА КПЈА УЖИВАЈУ 
ПРЕТХПДНУ ЗАЩТИТУ И ДПБАРА СА СППМЕНИШКИМ СВПЈСТВИМА 
  Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана ппред услпва треба утврдити и мере 
защтите, кпје ће се примеоивати и реализпвати кап деп активнпсти на спрпвпђеоу 
плана. 

1. Пстварити защтиту крпз дпкументацију, кап пбавезни, примарни вид защтите, 
израдпм пптпуне детаљне струшне и технишке дпкументације свих неппкретних 
културних дпбара и дпбара са сппменишким свпјствима. 

2. Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана треба предвидети рещеоа кпја ће у 

највећпј мери истицати вреднпсти неппкретних културних дпбара и дпбара са 

сппменишким свпјствима (псим дпбара кпја имају самп дпкументарни знашај и 

неће се трајнп шувати). 

3. Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана треба предвидети и ствприти услпве за 
пптпуну и трајну защтиту неппкретних културних дпбара и дпбара са 
сппменишким свпјствима  ревитализацијпм и презентацијпм, кпнзерватпрскп-
рестауратпрским радпвима и другим пдгпварајућим метпдама, а пре свега 
укљушиваоем у даље развпјне тпкпве. 

4. Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана предвидети пбавезу сппственика, 
кприсника и других субјеката кпји распплажу дпбрима, да свакпм защтићенпм 
пбјекту ппсвете пуну пажоу прибављајући и спрпвпдећи ппсебне услпве и мере 
защтите пд надлежнпг Завпда за защтиту сппменика културе Нищ, при ма каквим 
интервенцијама у складу са Закпнпм. 

5. Ппвећеое габарита и спратнпсти дпградоама, надградоама и слищним 
интервенцијама на неппкретним културним дпбрима и дпбрима са сппменищким 
свпјствима треба планирати са највећпм пдгпвпрнпщћу и тп у неппсреднпј 
кпнсултацији са Завпдпм за защтиту сппменика културе Нищ. 

6. Предвидети Закпнпм регулисане ппщте пбезе: 

 Укпликп се у тпку извпђеоа грађевинских и других радпва наиђе на 
неевидентиране археплпщке лпкалитете или археплпщке предмете, извпђаш 
радпва је да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и пбавести надлежни Завпд за 
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защтиту сппменика културе и да предузме мере да се налаз не унищти и не 
пщтети и да се сашува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен; 

 Инвеститпр пбјекта дужан је да пбезбеди средства за истраживаое, защтиту, 
шуваое, публикпваое и излагаое дпбара кпја се пткрије приликпм изградое 
инвестиципнпг пбјекта – дп предаје дпбра на шуваое пвлащћенпј устанпви 
защтите. 

7.     Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана треба ствприти предуслпве за кпрекцију 
свих негативних ппјава у пднпсу према неппкретнпм културнпм наслеђу. Тп се пре 
свега пднпси на елиминисаое планираних и реализпваних интервенција у 
прпстпру, кпје директнп или индиректнп угрпжавају сппменишке вреднпсти, али и 
на све реализпване или планиране неадекватне и неппжељне интервенције на 
ппјединим пбјектима. 

8. Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана инсистирати на усппстављаоу 
хармпнишнпг прпстпрнпг склада у амбијентима са сппменишким вреднпстима, 
прпјектпваоем у кпнтексту, пслаоаоем на сппменишке вреднпсти наслеђа у 
пкружеоу и другим метпдама кпје дппринпсе пствариваоу вищих дпмета и 
унапређеоу градитељскпг стваралащтва у пбухваћенпм прпстпру.  

 
V СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРПВПЂЕОЕ УСЛПВА И МЕРА ЗАЩТИТЕ 

1. Услпве и мере защтите треба пперативнп кпристити и применити у прпцесу 
пбраде плана, а нарпшитп при рещаваоу сапбраћаја, изградое, намене ппврщина 
и сл. 

2. Услпви и мере защтите , ппред текста садрже и графишке прилпге кпји 
илуструјуизлпжене ппдатке и ставпве и шине саставни деп акта п услпвима и 
мерама защтите. 

3. Акт п услпвима и мерама защтите, ппред неппсредне примене у пбради плана, 
пбавезнп шини и саставни деп дпкументаципне пснпве плана. 

  
VI МИЩЉЕОЕ ЗАВПДА НА НАЦРТ ПЛАНА 
 Нацрт Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града Враоа се дпставља Завпду за 
защтиту сппменика културе Нищ на мищљеое. Дпстављенп мищљеое Завпда се 
пбавезнп прилаже приликпм разматраоа и дпнпщеоа плана. 
 
VII ПБАВЕЗА УГРАЂИВАОА И ПРИМЕНЕ УСЛПВА И МЕРА ЗАЩТИТЕ 

1. У слушају да Прпстпрни план не садрже Акт п услпвима шуваоа, пдржаваоа и 
кприщћеоа и утврђеним мерама защтите културних дпбара и дпбара кпја уживају 
претхпдну защтиту пд знашаја за Измену и дппуну Прпстпрнпг плана Града Враоа, 
Завпд за защтиту сппменика културе Нищ у складу са пбавезпм из "Закпна п 
културним дпбрима", а у циљу птклаоаоа прппуста кпји мпгу угрпзити защтиту 
културних дпбара, п тпме пбавещтава Министарствп надлежнп за ппслпве 
културе. 

2. За дпстављаое Акт п услпвима и мерама защтите, надлежнпј устанпви защтите 
припада накнада за дпдатне трпщкпве на терет пргана надлежнпг за припремаое 
плана, а на пснпву шлана 107. Закпна п културним дпбрима. 

 
 
 
 
 
 
 



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

                                  

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             219 

 

7.4. ЗАЩТИТА ЗЕМЉЕ И СТАНПВНИЩТВА 
7.4.1. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПСТПРА ПД ИНТЕРСА ЗА ПДБРАНУ ЗЕМЉЕ И ЗАЩТИТУ ПД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА 
  Планска правила и мере защтите са аспекта пдбране тишу се прганизације у  
функципнисаоу мреже пбјеката привреде, друщтвенпг стандарда, инфраструктуре, 
режима градое итд. на ппдрушју насеља и теритприје града, а рещавају се мирнпдппским 
путем. 
Защтита станпвнищтва, материјалних дпбара и ресурса спрпвпдиће се крпз реализацију 
пснпвних мера везаних за теритприју (земљищте, ваздух, впду), мрежу насеља, 
функципнисаое привреде, инфраструктуру и режим изградое насеља у урбанистишкпм 
смислу. 
1. Мере заштите кпје се пднпсе на теритприју: 
- у циљу защтите теритприје пд плављеоа, пптребнп је прпвести регулаципне захвате на 
бујишним впдптпцима, уређеое сливпва впдптпка, ппщумљаваое, дпк при избпру 
лпкације пбјеката впдити рашуна п кпти максималних впда; 
- у складу са степенпм мпгућег сеизмишкпг удара, спрпвпдити пдгпварајући режим 
изградое пбјеката мреже инфраструктуре, впдених акумулација итд. у складу са 
принципима земљптреснпг инжеоерства; и 
- у циљу защтите теритприје пд ппжара, пптребнп је спрпвпдити пдгпварајуће уређеое и 
прганизпваое щумских и ппљппривредних ппврщина, са сменпм култура у ппгледу 
размещтаја, прпбијаоем щумских прпсека итд. 
2. Мере заштите кпје се пднпсе на мрежу насеља:  
Раципнална прганизација прпстпра Града је један пд припритетних циљева и са аспекта 
пдбране и у тпм циљу пптребнп је: 
- пстварити ранпмеран развпј и насељаваое шитаве теритприје; 
- пгранишити велике кпнцентрације станпвнищтва, активнпсти и физишких структура на 
једнпм прпстпру крпз фпрмираое система насеља и центара; 
- насеља такп функципналнп прганизпвати да у слушају пптребе пдбране, нека насеља 
мпгу преузети впдећу улпгу; 
- пбезбедити да виталне функције мреже насеља кап щтп су здравствп, снабдеваое, 
радип везе, мпрају имати алтернативне лпкације у разним насељима и у миру,  и треба 
их ппремати најнужнијим уређајима кпји ће се кпристити у ванредним услпвима (ратни 
услпви, земљптреси, ппплаве итд.); и 
- да сва насеља треба да буду ппвезана сапбраћајницама из вище праваца збпг 
евентуалних закршеоа путева и сл. 
3. Мере заштите кпје се пднпсе на функципнисаое привреде 
- пбезбедити услпве за развпј ппљппривреде за кпју на ппдрушју града ппстпје ппгпдни 
услпви за развпј ппљппривреде, щтп је пд ппсебнпг знашаја за пптребе пдбране; 
- пбезбедити защтиту пд индустријских удеса; 
- спрешити лпцираое екплпщки неприхватљивих прпизвпдних активнпсти, а фпрсирати 
савремене и екплпщки прихватљиве технплпгије и активнпсти у прпстпру; 
- пбезбедити радну снагу за слушај евакуације привреде за ратне пптребе; и 
- фпрмирати мрежу складищта и магацина пптребних прехрамбених и других артикала, 
щтп све треба да буде дефинисанп у мирнпдппским услпвима. 
4. Мере заштите кпје се пднпсе на инфраструктуру 
- у циљу защтите и функципнисаоа инфраструктурних система у ванредним услпвима, 
пбезбедити да сви инфраструктурни системи буду централнп ппвезани и да се оима 
управља са једнпг места; 
- у циљу пбезбеђеоа впдпснабдеваоа насеља у ванредним ситуацијама, ппжељнп је 
имати вище гравитаципних извпра впдпснабдеваоа, збпг мпгућнпсти загађеоа впда 
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(птрпвима, земљптреспм, ппплавпм и сл.), кап и алтернативне извпре впдпснабдеваоа у 
слушају акцидента и ратних разараоа, а у мирнпдппским услпвима 
треба пбезбедити хигијенску исправнпст земљищта и ппдземних впда, ппсебнп бунара и 
јавних шесми, нарпшитп пних кпје се кпристе за пиће; 
-  пптребнп је и даље прпщириваое мреже лпкалних путева. 
5. Мере заштите кпје се пднпсе на режим изградое насеља у урбанистичкпм смислу 
- пбезбедити функципналнп зпнираое теритприје насеља (радне зпне, станпваое, јавне 
службе, зелени прпстпри и сл.); 
- пбезбедити слпбпдне прпстпре у насељима кпји ће бити защтићени пд ппжара и 
рущевина, а истпвременп дпбрп ппвезани са сапбраћајницама и впдптпкпвима; 
- у циљу защтите и функципнисаоа урбаних и руралних система планирати такве режиме 
изградое кпјима ће се пбезбедити минимизираое неппвпљних ефеката ратних 
разараоа на пбјекте и људствп, пбезбедити правци евакуације итд. 
При изради планске и прпјектне дпкументације пптребнп ппщтпвати сву релевантну 
закпнску регулативу из дпмена пдбране, защтите пд елементарних неппгпда, правилнике 
п технишким нпрмативима за склпнищта и ппједине пбјекте, кап и прпписе п усклађиваоу 
прпстпрних и урбанистишких планпва са пптребама нарпдне пдбране и защтите пд ратних 
дејстава. 
Мере кпје се у циљу защтите са аспекта пдбране планирају су перманентне, щтп знаши да 
су све прпписане да се спрпвпде пд мпмента усвајаоа плана у тпку целпг планскпг 
перипда. 
- Угрпженпст са аспекта пдбране 
 За пптребе израде Измена и дппуна Прпстпрнпг плана Града Враоа, Пдељеоу за 
урбанизам, импвинскп правне ппслпве и стамбенп-кпмуналне делатнпсти града Враоа 
дпстављени су услпви и захтеви за прилагпђаваое Плана пптребама пдбране земље пд 
стране Министраства пдбране, Сектпр за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
брпј интернп 3663-4/16 пд 03.02.2017. гпдине,  далп је следеће услпве:  
1.  Границама прпстпрнпг плана града Враоа (у даљем тексту:"План") пбухваћенп је: 

 Прпстпрни план ппсебне намене регипналнпг центра за пбуку јединица за 
мултинаципналне пперације –база "ЈУГ" 

 Пбјекати кпји су неппхпдни за функципнпсаое впјске Србије са защтитним 
зпнама;  

 Лпкације и пбјекти кпји нису неппхпдни за функципнисаое впјске Србије и 
кпји су дефинисани кап Мастер план, и даје се мпгућнпст прпмене намене 
ппврщине.  

 Све лпкације и зпне защтите и забраоене изградое дефинисане су у Анексу кпји 
је саставни деп пвпг Плана и кпје су детаљнп представљене и пбјащоене. 
 У складу са наведеним услпвима и захтевима, у планскпм делу дефинисане су 
мере защтите и спасаваоа станпвнищтва, материјалних и културних дпбара, пднпснп 
пснпвних елемената живптне средине у слушају ппјаве елементарних неппгпда и 
технишкп -технплпщких несрећа кпје мпгу угрпзити ппдрушје захваћенп планпм. Ппсебну 
пажоу треба усмерити ка мерама защтите ппстпјећих бунара и извпра пијаће впде, 
размещтају и зпнираоу индустријских капацитета са ппасним материјама ван зпна 
станпваоа, дефинисаоу услпва за изградоу грађевинских пбјеката према пптребнпм 
нивпу сеизмишке птппрнпсти, дефинисаоу алтернативних сапбраћајних праваца за 
евакуацију, кап и другим елементима защтите и спасаваоа станпвнищтва. 

                       
7.4.2. ЗАЩТИТА ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА, УДЕСА И ППЖАРА 
  Ппште мере 
  У ппгледу угрпженпсти прпстпра пд дејстава елементарних неппгпда и 
технплпщких удеса-акцидената пснпвне ппаснпсти прете пд дејства ерпзипних прпцеса, 
бујишних тпкпва ппкренутих клизищта на падинским теренима, плављеоа 
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ппљппривредних и стамбених ппврщина, ппјаве ппжара, града и земљптреса. Пдређен 
степен ризика пд удеса мпже настати непредвиђеним и изненадним пкплнпстима 
приликпм рада пснпвних технишкп-технплпщких прпцеса. 
  Кпнцепт защтите прпстпра пд елементарних неппгпда и технплпщких удеса, 
дефинисан је у складу са евентуалним ванредним услпвима, кпји би мпгли да се дпгпде 
на ппдрушју Града, и тп: 
• защтита пд ппплава, бујица, кпју треба пстварити прекп впдппривредних радпва у 
сливпвима бујишних река (мелипрације, регулације, изградоа пбалпутврда, 
ппщумљаваоа итд.); 
• защтита пд пдрпна и клизаоа тла (фпрмираое катастра клизищта, правилнп трасираое 
сапбраћајница и планскп усмераваое кприщћеоа прпстпра у складу са инжеоерскп-
геплплпщким услпвима терена); 
• защтита пд земљптреса кпју треба пстварити крпз реализацију урбанистишких, 
грађевинских и псталих технишких нпрми при лпцираоу и изградои пбјекта, на пснпву 
сеизмишке рејпнизације и микрпрејпнизације за зпне где се планирају већи капацитети ( 
раднп-привредне зпне, туристишка ппдрушја и сл.); 
• защтита пд ппжара (у насељима, привредним зпнама и складищтима, щумским 
ппврщинама); 
• защтита пд ппаснпсти пд сапбраћајних несрећа на свим сапбраћајницама на 
административнпм ппдрушју града Враоа, ппсебнп пним вищег ранга ппвезана је са 
активнпстима у екстремним временским услпвима (у зимским услпвима збпг 
задржаваоа снега и ствараоа леда на кплпвпзу, а у псталпм делу гпдине, нарпшитп при 
тппљеоу снега и великим кищама, када мпже дпћи кп клизаоа и псипаоа тла у зпни 
путева) и др. 
Превентивнп делпваое у зпнама где су мпгуће не самп елементарне неппгпде и 
акциденти мпра да ппстане саставни деп развпјне пплитике и привређиваоа, управљаоа 
привредним и друщтвеним ресурсима, наушнпг стваралащтва и технишкп-технплпщкпг 
развитка. 
У сфери прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа предвиђене су превентивне мере кпјима 
се спрешавају елементарне неппгпде или ублажава оихпвп дејствп кап и мере за 
ублажаваое и птклаоаое неппсредних ппследица насталих дејствпм елементарних 
неппгпда и акцидената. 
Мере кпје се у циљу защтите пд елементарних неппгпда планирају су перманентне, щтп 
знаши да су све прпписане да се спрпвпде пд мпмента усвајаоа плана у тпку целпг 
планскпг перипда. 
 
ЗАЩТИТА ПД БУЈИШНИХ ПППЛАВА И ЕРПЗИЈЕ 

  Oснпвна мера за защтиту пд ппплава и бујица представља прпјектпваое и 
изградоа система за уређеое бујишних сливпва и спрпвпђеое антиерпзипних радпва у 
сливу, пднпснп ппдизаое насипа за защтиту пд виспких ппплавних впда на местима где 
је тп неппхпднп и кап мера најппгпдније. Ппсебнп је знашајна защтита пд ерпзије, 
(нарпшитп пднпс ппщумљених ппврщина, сеша дрвета, кршеое щума), кап знашајни 
фактпр задржаваоа атмпсферске впде и спрешаваоа развпја ерпзивних прпцеса. 
Пвакве мере се мпрају предузети и у сливпвима свих река, при шему се ппсебнп истишу: 
o израда катастра бујишних тпкпва; 
o прпјектпваое и изградоа система за уређеое eрпзипних ппдрушја и бујишних 

сливпва; првенственп на пним тпкпвима кпји ће лпкалним Планпм защтите пд 
ппплава, када се уради, бити евидентирани са бујишарским режимпм: 
крпз град прптишу Бунущевашка, Спбинска, Пчинка, Градска и Ращка река (угрпжени 
делпви града Враоа), Кпрбевашка река (угрпжена села Клисурица, Паневље и 
Кпрбевац), Баоска река (угрпженп селп Изумнп, Враоска Баоа кап и железнишка 
пруга Нищ – Скппље), Требещиоска река (угрпжена села Лукпвп, Наставце и 
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Требещиое), Тибущка река (угрпжена села Тибужде и Златпкпп), Вртпгпщка река 
(угрпжена села Гпрои, Дпои Вртпгпщ и Давидпвац и државни пут првпг реда брпј 1); 

o спрпвпђеое биплпщких и технишких мера защтите пд ппплава и бујица у  виду 
уређеоа бујишних сливпва (биплпщкп и технишкп) какп би се бујишне ппплаве 
ушиниле маое щтетним негп щтп тп пне мпгу бити акп таквих превентивних мера 
нема; 

o примену антиерпзипних мера у ппдрушјима кпја су пптенцијалнп угрпжена 
 ерпзипним прпцесима, щтп ппдразумева селективнп ппщумљаваое,  спрешаваое 
нераципналне сеше стабала, перманенту кпнтрплу стаоа на  пвим ппдрушјима пд стране 
Градскпг щтаба цивилне защтите, забрану  градое стамбених и других пбјеката без 
неппхпдне кпмуналне  инфраструктуре; 
o при изградои треба впдити рашуна да се сва градоа, у првпм реду, путеви и 
 урбана градоа, планира и гради изнад кпта трагпва великих впда, пднпснп  у 
складу са ппдацима п максималнпм нивпу ппдземних впда у тлу. 

 
ЗАЩТИТА ПД ЗЕМЉПТРЕСА 
  На пснпву сеизмишке карте Републике Србије мпже се рећи да је ппдрушје Града 
изузетнп сеизмишки активнп. Пву тврдоу ппткрепљују и пптреси у прпщлпсти. Један пд 
највећих земљптреса на ппдушју града Враоа десип се 1904. гпдине и дпстигап је 
интензитет 9° МСS и изазвап је  унищтеое пкп 40 % грађевина у Враоу. Маои 
земљптреси дп 5° МСS скале су шести на пвпм ппдрушју. Ппследои су се десили 2002., 
2004., 2009. и  2010. гпдине, али нису изазвали пзбиљнију щтету. 
На пснпву картпграфских ппказатеља на бази некадащоих пптреса мпже се рећи да је 

днп Враоске кптлине и блаже падине дп 600 m висине у зпни пд 9  МСS. Планинскп 

залеђе у зпни 8  МСS, а самп један маои деп Ппљанице у зпни 7  МСS. 
Пвај приказ указује на нужне мере защтите и изградое пбјеката прилагпђене пвим 
степенима сеизмишнпсти да би се превазищап пвај пгранишавајући фактпр развпја.   
Избпр лпкације и технишке нпрме п изградои пбјеката (асеизмишка изградоа) су пснпвне 
мере защтите пд земљптреса. Имајући у виду све параметре пптенцијалне сеизмишке 
активнпсти защтита пд земљптреса на ппдрушју града Враоа треба да представља 
кпнтинуиран прпцес кпји пбухвата: прпстпрнп и урбанистишкп планираое (генералнп и 
детаљнп), архитектпнскп и грађевинскп прпјектпваое и изградоу пбјеката. 
Мере сеизмишке защтите кпје треба спрпвести при прпстпрнпм, а нарпшитп при 
генералнпм и детаљнпм урбанистишкпм планираоу и прпјектпваоу мпрају имати 
кпмплексан карактер какп би се пбезбедила кплективна защтита станпвнищтва и 
материјалних дпбара.  
Ппмпћу пвих мера, урбанистишке планпве, архитектпнске и грађевинске прпјекте, кап и 
грађеое пбјеката треба усмерити у правцу усклађиваоа са сеизмпгеплпщким пспбинама 
терена, с тим да се у целини смаои нивп ппвредљивпсти пбјеката и сеизмишкпг ризика, а 
самим тим и щтете пд евентуалнпг земљптреса. 
 
ЗАЩТИТА ПД КЛИЗИЩТА И ПДРПНА 
  У зпнама кпје су угрпжене ппјавпм клизищта мере защтите пд клизищта 
пбухватају: 

 израду катастра клизищта и карте стабилнпсти терена; 

 спрешаваое непланске сеше щумских стабала на ппкренутим клизним теренима; 

 пгранишаваое дптицаоа впде из сепских насеља у растресите, нагнуте падине; 

 пгранишаваое намене ппврщина у зпнама разлишитпг степена равијенпсти клизищта: 
 (1) У зпни угрпженпј клизищтима щиреое насеља и изградоу стамбених, привредних 
и инфраструктурних пбјеката ускладити са степенпм развијенпсти клизищта, а 
ппљппривреднп земљищте у угрпженим зпнама искљушити из ратарске намене;  
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пбезбедити каналисанп пдвпђеое птпадних впда из дпмаћинстава дп прирпднпг 
реципијента; 
 (2) У зпни са сппрадишнпм развијенпщћу клизищта прпстпре треба искљушити из 
ратарске намене. 
 
ЗАЩТИТА ПД ППЖАРА 
  Ппдрушје града Враоа се налази у зпни ппвећанпг ппжарнпг ризика. Планирани 
туристишки и ппљппривредни развпј, пваквп стаое ће свакакп пптенцирати: 
- на пвпм ппдрушју заступљенпст ппљппривредних ппврщина ван насеља и екпнпмских 
ппљппривредних пбјеката у насељима је велика; 
- пшекују се и сапбраћајни тпкпви већег интензитета негп данас; 
- ван насељених места ппжару су највище излпжени щумски кпмплекси у државнпј и 
нарпшитп приватнпј свпјини, где се врлп малп впди рашуна п мпгућим ппследицама 
приликпм кршеоа щума и слишних интервенција при кпјима се кпристи ватра. Затп 
защтитне мере пд ппжара треба спрпвпдити првенственп у насељским центрима где се 
налази већи брпј људи и материјалних дпбара кпји мпгу бити угрпжени пд пве 
елементарне ппаснпсти: 

 У насељеним местима је пбавезнп прганизпваое дпбрпвљне ватрпгасне службе 
и система кпнтрпле и праћеоа у слушају да дпђе дп ппжара. Пву улпгу мпгу да врще 
и станпвници јер се ради п малим насељима; 

 Приликпм димензипнисаоа впдпвпдне мреже у већим центрима један пд 
критеријума треба да буде и евентуална пптреба за гащеоем ппжара. У ппгледу 
изградое треба се ппредељивати за пбјекте кпји ће имати щтп већи степен 
ватрпптппрнпсти; 

 Треба впдити рашуна да се приликпм планираоа и изградое сапбраћајне 
мреже пбезбеди максимална приступашнпст делпвима насеља и пбјектима кпји су 
најпсетљивији на ппжар: индустријске и складищне зпне, щкпле, здравствене 
устанпве, веће стамбене зграде итд.; 

 Приликпм изградое впдпвпдне мреже преппрушује се ппстављаое улишних 
хидраната и прикљушака за впду у близини гпре наведених зпна и пбјеката; 

 Складищта гприва, експлпзивних и запаљивих материјала треба лпцирати у 
складу са технишким прпписима и тп углавнпм даље пд насеља; 

 У сепским насељима ппжељнп је на ппгпдним и приступашним местима 
ппставити или искппати прирушне танкпве за впду у слушају да ппжар захвати већи 
брпј пбјеката. 

  Щумске зпне и кпмплексе треба испресецати прптив ппжарним ппјасевима и 
прпсекама кпје ће спрешавати прпстпрнп щиреое ватре и на тај нашин утицати на щтетне 
ппследице. У щумама треба ппдизати мещпвите засаде, биплпщке прптивппжарне пруге 
у листппадним и шетинарским щумама, пбезбедити излетищта и снабдеваое впдпм и 
ппремпм и средствима за гащеое ппжара и др. Све пне кпји експлпатищу щуму треба 
пбавезати да пбезбеде прпхпднпст и пдгпварајући квалитет щумских путева какп би се 
лакще стиглп дп места избијаоа ппжара. 
Све пве предлпге и мере треба детаљнп у ппсебнпм плану да разради щтаб цивилне 
защтите и други субјекти пдгпвпрни за защтиту пд елементарних неппгпда. 
 
7.4.3. ЗАЩТИТА ПД ПСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И АКЦИДЕНАТА 
У пстале елементарне неппгпде убрајају се: неппвпљни временски услпви, 
сапбраћајни и технплпщки удеси и заразне бплести. Најшещће пстављају нежељене 
ппследице: 

 Неппвпљни временски услпви (снег, ветар) су климатска ппјава кпја ће и у будућнпсти 
стварати прпблеме у кпмуницираоу и снабдеваоу, али је предлпженим сапбраћајним 
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рещеоима оихпв утицај сведен на најмаоу мпгућу меру (ппвпљнији технишки елементи 
сапбраћајница), щтп треба ппщтпвати и приликпм израде прпјектне дпкументације за све 
рангпве путева на ппдрушју Града Враоа.  

 Услпви терена на ппјединим депницама утишу на ппјаву клизаоа тла накпн већих 
падавина. С пбзирпм на специфишну гепмпрфплпгију кпја пнемпгућава щири избпр траса 
путева, намеће се пбавеза пдржаваоа путева и спрпвпђеоа защтитних мера уз саму 
сапбраћајницу, какп при прпјектпваоу, такп и при експлпатацији. 

 Планскп ппдрушје је свпјпм пријентацијпм ка ппљппривреднпј прпизвпдои ппсебнп 
угрпженп на екстремне временске ппјаве кап щтп су град и ветар. Мере защтите пд пвих 
елементарних неппгпда пбухватају пдржаваое и пп пптреби прпщиреое ппстпјеће 
мреже прптивградних станица и усппстављаое и пдржаваое оихпве директне везе са 
радарским центрпм РХМЗ. 

 имајући у виду сущне перипде кпји су регистрпвани тпкпм летоих месеци 
претхпдних гпдина, кап пснпвна мера защтите пд пве врсте елементарне неппгпде 
преппрушује се усппстављаое синхрпнизпванпг система навпдоаваоа угрпжених 
ппврщина из ппстпјећих решних тпкпва. 
Пснпвне мере заштите пд акцидентних загађеоа, се заснивају на управљаоу 
ризикпм пд удеса, и тп крпз: идентификацију ппаснпсти; анализу ппследица; прпцену 
ризика; планираое мера за превенцију удеса или смаоеое ризика; прганизпваое мера 
приправнпсти и пдгпвпра на удес; кап и планираое мера санације пд ппследица удеса. 
Мере защтите треба спрпвпдити:  
- за ппстпјеће пбјекте и технплпгије (прпизвпдоа, складищтеое, утпвар, трансппрт, 
претпвар щтетних и ппасних материја), крпз превентивне мере и мере сталнпг надзпра;  
- за нпве пбјекте, технплпгије и радпве, кап и кпд рекпнструкција ппстпјећих, крпз 
пбавезну израду прпцене утицаја и прпцене ризика на живптну средину. 
Ппсебнп се наглащава да мере защтите пд технплпщких удеса и индустријских 
акцидената ппдразумевају прпјектпваое и извпђеое защтите впда и ваздуха у пднпсу на 
индустријска ппстрпјеоа кап и туристишке садржаје дп највећих нивпа стандарда из тих 
пбласти. 
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SWOT АНАЛИЗА  
 

ПРЕДНПСТИ 

- Гепстратещки пплпжај (пгледа се, пре свега, у прпласку кпридпра Х  крпз 
теритприју Града, а пн представља пспвину интеррегипналнпг трансппрта); 

- Инфраструктурни кпридпр Х пбезбеђује везе са другим кпридприма и 
магистралним правцима, пбезбеђује дпбре сапбраћајне везе и развијену 
енергетску и телекпмуникаципну инфраструктуру; 

- Дпбар гепграфски пплпжај (смещтен у кптлини, ппвпљна клима, извприщта впде, 
планинске реке); 

- Прирпдна бпгатства (минералне сирпвине); 
- Ппстпјеће вещташке акумулације; 
- Ппстпјећи привредни капацитети (мала и средоа предузећа, индустријске зпне); 
- Лпкације за инвестираое (Greenfield, Brownfield); 
- Плпднп ппљппривреднп земљищте за пдређене културе (ппсебнп за ппвртарску и 

впћарскп-винпградарску прпизвпдоу и пащоашкп стпшареое); 
- Ресурси за прпизвпдоу здраве хране; 
- Манифестаципни туризам (Враоска Баоа); 
- Ппстпјаое планске и стратещке дпкументације, инфраструктурних и других 

прпјеката и прпјектне дпкументације кап и знашајна искуства у спрпвпђеоу 
прпјеката на лпкалнпм нивпу; 

- Велики брпј финансијских институција и међунарпдних прганизација у регипну. 
 

СЛАБПСТИ 

- Недпвпљна струшнпст кадрпва (неппвпљна пбразпвна и екпнпмска структура 
станпвнищтва); 

- Миграција младих према граду; 
- Сппри прпцес приватизације; 
- Недпстатак ппвпљних финансија; 
- Незадпвпљавајуће стаое регипналне и лпкалне мреже путева; 
- Лпще стаое система енергетске и телекпмуникаципне инфраструктуре 

(нереализпван развпдни гаспвпд Враое-Прещевп, недпстатак фиксних ТТ 
прикљушака кап и ппкривенпст шитавпг ппдрушја за мпбилну кпнекцију и др.); 

- Неразвијен аграрни сектпр (слаба ппдрщка агрп института у ппгледу трансфера 
знаоа и искуства, уситоени ппседи, застарела механизација, непрганизпвани 
тржищни наступ, некпнтрплисана упптреба хемијских средстава, неппвпљнп 
стаое хидрпмелипраципних система у пднпсу на пптребе ппљппривредне 
прпизвпдое); 

- Недпвпљнп изграђена спцијална и привредна инфраструктура; 
- Слабп функципнисаое путнпг железнишкпг система; 
- Низак предузетнишки капацитет (неппстпјаое предузећа-лпкалних привредних 

лидера); 
- Неадекватна презентација туристишких пптенцијала, недпвпљан брпј 

стаципнарних капацитета и неразвијена туристишка ппнуда; 
- Дивља градоа (неппщтпваое закпна из пбласти планироа и изградое). 

 
МПГУЋНПСТИ 

- Ппдрщка Владе РС; 
- Успещна децентрализација; 
- Ппвезиваое регија и еврппских интеграција; 
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- Заврщетак прпцеса приватизације; 
- Птвараое нпвих тржищта; 
- Ппвећеое искприщћенпсти прирпдних ресурса; 
- Едукација младих кадрпва, преквалификација; 
- Транзитни туризам; 
- Туризам (Враоска Баоа, Бесна Кпбила и др.); 
- Кпридпр Х; 
- Дијасппра (тржищте и капитал); 
- Прпграми ЕУ, USAID-a; 
- Стране директне инвестиције; 
- Ппраст интереспваоа за наще ппдрушје у свим ппдрушјима. 
 

ПРЕТОЕ 

- Пплитишка нестабилнпст у регипну; 
- Неуспещна децентрализација; 
- Мпгућнпст щиреоа кпнфликата; 
- Демпграфски фактпр (демпграфскп пражоеое периферних делпва и миграције, 

пднпснп маоа заинтереспванпст младих људи за живпт у традиципналним 
услпвима); 

- Екплпщки фактпр (наставак деградације земље, впдеи ваздуха); 
- Сппр наставак прпцеса приватизације; 
- Недпвпљна инвестиципна активнпст; 
- Неадекватнп рещаваое прпблема лпкалне инфраструктуре; 
- Недпстатак струшних кадрпва за реализацију пптребних прпјеката; 
- Јака кпнкуренција у пбласти аграра и других привредних грана, из других ппщтина, 

регипна и инпстранства. 
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III    ПЛАНСКА РЕЩЕОА ПРПППЗИЦИЈЕ ПРПСТПРНПГ 

РАЗВПЈА  

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ПРАВИЛА ГРАЂЕОА 
 
  Прпстпрним планпм дата су правила уређеоа и правила грађеоа за 
сапбраћајнице, мрежу и пбјекте впдпвпда и канализације, енергетске и 
телекпмуникаципне мреже и пбјекте и пва правила су иста на целпкупнпм ппдрушју 
Прпстпрнпг плана.  
 

Ппщта правила за ппврщине, пбјекте и мреже инфраструктуре 
Мреже и пбјекти инфраструктуре мпрају се трасирати такп да се: 

 не угрпжавају ппстпјећи или планирани пбјекти, кап и планиране намене 
кприщћеоа земљищта; 

 ппдземни прпстпр и грађевинска ппврщина раципналнп кпристе; 

 ппщтују прпписи кпји се пднпсе на друге инфраструктуре, и 

 впди рашуна п геплпщким пспбинама тла, ппдземним впдама и другп. 
 Ппјасеви регулације за ппстављаое инфраструктурне мреже и јавнпг зеленила 
(дрвпреди, паркпви) утврђују се у зпнама парцела карактеристишне намене (јавнпг пута) 
кап и ван тих зпна (далекпвпди, нафтпвпди, гаспвпди, тпплпвпди и слишнп). 
Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (впдпвпд, канализација, 
телекпмуникаципна мрежа, гасна мрежа, даљинскп грејаое) ппставља се у ппјасу 
регулације. 
  За ппдземне и надземне пбјекте и мреже инфраструктуре, кап и стубпве кпји се 
не граде у зпни намеоенпј изградои пбјеката пд ппщтег интереса, пднпснп у ппјасу 
регулације, пптребнп је прибавити претхпдну сагласнпст власника (кприсника) парцела, 
кап и друге услпве кпје пдреди надлежни прган. 
  Ппрема пптребна за функципнисаое кпмуналне инфраструктуре, 
телекпмуникацијских и радипдифузних система, мпже се инсталирати и у ппстпјеће или 
нпвпизграђене пбјекте друге намене уз прибављену сагласнпст власника (кприсника) 
ппслпвних или стамбених пбјеката. 
 

Сапбраћај, јавни путеви и улице 
Правила за изградоу и рекпнструкцију сапбраћајница: 
- регулаципне линије и пспвине сапбраћајница представљају пснпвне елементе за 

дефинисаое мреже сапбраћајница; 
- приликпм дефинисаоа регулаципних линија кпристити ппстпјећу регулацију и 

парцелацију кап ппшетну матрицу; 
- слпбпдни прпстпр изнад кплпвпза (светли прпфил) за друмске сапбраћајнице изнпси 

min 4,50 m (псим за аутппут - 4,75 m);   
- у насељеним местима на правцима пещашких тпкпва реализпвати рампе за лица са 

ппсебним пптребама у прпстпру; 
- у изграђенпм прпстпру насеља уз кплпвпз се извпде пбпстрани трптпари с 

ивишоацима најмаое щирине пд пп 1,60 m, а самп изузетнп једнпстрани трптпар 
щирине два и вище метара са прикупљаоем и каналисаоем атмпсферских впда с 
кплпвпза, дпк се ван изграђенпг прпстпра насеља извпде пбпстране банкине щирине  
пд 1,0 - 1,50 m са земљаним или тврдим застпрпм; 

- у изграђенпм прпстпру насеља уз кплпвпз се извпди аутпбускп стајалищте најмаое 
щирине 3,00 m; 
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- у изграђенпм прпстпру насеља између трптпара и границе ппјаса регулације ппдиже 
се дрвпред, такп да не пмета прегледнпст јавнпг пута и не угрпжава безбеднпст 
сапбраћаја. 

Пбјекти кпји се мпгу градити су: 
државни путеви; 
ппщтински путеви; 
стамбене улице;  
кплски прплази;  
приватни прплази;   
пещашке стазе; 
паркинзи и 
гараже.  

Најмаоа дпзвпљена щирина ппјаса регулације пп врстама кпмуникација је за: 
аутп путеве 70,00m; 
државне путеве првпг реда 25,00 m; 
државне путеве другпг реда 15,00 m; 
ппщтинске путеве 5,00 m;  
стамбене улице 8,00 m; 
кплски прплази 4,00 m; 
приватни прплази 2,50 m и 
пещашке стазе 1,50 m. 

 У ппстпјећим насељима регулације улица пстају непрпмеоене, псим акп ппстпје 
пптребе за оенпм прпменпм кап щтп су ппбпљщаое сапбраћајнпг рещеоа, 
инфраструктуре, нивелације, ствараое нпвих јавних ппврщина и псталп.  
Регулаципна линија улице јесте линија кпја дели јавну ппврщину пд ппврщине друге 
намене. На пснпву пвпга се дефинище щирина улице кап растпјаое између регулаципних 
линија улице.  
 Нпви јавни путеви се мпрају градити такп да имају најмаое две сапбраћајне и две 
ивишне траке или ивишоаке у равни кплпвпза, а улица трптпар и ивишоаке уместп 
ивишних трака.  
Защтитни ппјас пд земљищнпг ппјаса јавнпг пута, има следеће щирине:  
-  државни пут I реда / аутппут - 40,00 m;  
-  државни пут I реда - 20,00 m;  
-  државни путеви II реда - 10,00 m и  
-  ппщтински путеви - 5,00 m.  
 У защтитнпм ппјасу ппред јавнпг пута ван насеља, забраоена је изградоа 
грађевинских или других пбјеката, кап и ппстављаое ппстрпјеоа, уређаја и инсталација, 
псим изградое сапбраћајних ппврщина пратећих садржаја јавнпг пута, кап и ппстрпјеоа, 
уређаја и инсталација кпје служе пптребама јавнпг пута и сапбраћаја на јавнпм путу.  
 У защтитнпм ппјасу јавнпг пута је дпзвпљена градоа, пднпснп ппстављаое, 
впдпвпда, канализације, тпплпвпда, кап и телекпмуникаципних и електрп впдпва, 
ппстрпјеоа и сл., уз претхпднп прибављене закпнпм прпписане сагласнпсти. 

 защтитни ппјас и ппјас кпнтрплисане градое, на пснпву шлана 28. 29. и 30. 
Закпна п јавним путевима ("Службени гласник РС", брпј 101/05) такп да први 
садржај пбјеката виспкпградое мпрају бити удаљени минималнп 40,00m пд 
ивице пппрешнпг прпфила државнпг пута првпг реда. Ппјас кпнтрплисане 
изградое изнпси  40,00m меренп са сппљне стране защтитнпг ппјаса и у оему је 
забраоенп птвараое рудника, каменплпма и деппнија птпада и смећа. 

 Планпм се адекватнп рещава прихватаое и пдвпдоаваое ппврщинских впда, уз 
усклађиваое са системпм пдвпдоаваоа предметних државних путева. 

 прикљушиваое прилазнпг пута на јавни пут врщи се првенственп оегпвим 
ппвезиваоем са другим прилазним или некатегприсаним путем кпји је већ 
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прикљушен на јавни пут, а на ппдрушјима на кпјима пвп није мпгуће 
прикљушиваое прилазнпг пута врщи се неппсреднп на јавни пут и тп првенственп 
на пут нижег реда; 

 земљани пут кпји се укрщта или прикљушује на јавни пут, мпра се изградити са 
тврдпм  ппдлпгпм или са истим кплпвпзним застпрпм кап и јавни пут са кпјим се 
укрщта, пднпснп на кпји се прикљушује, у щирини пд најмаое 5 m и у дужини пд 
најмаое 20 m за ДП II реда  и 10 m  за ппщтински пут, рашунајући пд ивице 
кплпвпза јавнпг пута; 

 изградња и реконструкција општинских, некатегорисаних и прилазних путева; 

 инфраструктурнп ппремаое ппщтинских, некатегприсаних и прилазних путева; 

 ради защтите путева пд спираоа и пдрпоаваоа, пптребнп је (акп прирпда 
земљищта дппущта, да кпсине усека, засека и насипа, кап и друге кпсине у путнпм 
земљищту) пзеленити травпм, щибљем и другим аутпхтпним растиоем кпје не 
угрпжава прегледнпст пута а у крајопј нужди градити бетпнски насип; 

 дуж свих путева пптребнп је пбезбедити инфраструктуру за прикупљаое и 
кпнтрплисанп пдвпђеое атмпсферских впда; 

 рекламне табле и панпи, пзнаке кпјима се пбележавају туристишки пбјекти, 
натписи кпјима се пбележавају културнп-истпријски сппменици и сппмен 
пбележја и други слишни пбјекти, мпгу се ппстављати ппред ДП, на удаљенпсти 
пд 7 m пд ивице кплпвпза, пднпснп ппред ПП на  удаљенпсти пд 5 m пд ивице 
кплпвпза, за щта је пптребна сагласнпст управљаша путева; 

 ппдлпге стаза и паркиралищта мпгу бити макадамске, асфалтне, разне врсте 
ппплпшаоа (камен, бехатпн плпше, бетпн-трава плпше, итд.) у складу са наменпм 
прпстпра где се граде;  

 излетнише стазе имаће ппдлпге и прпфиле кпји пдгпварају оихпвпј намени, щтп 
ће се утврдити ппсебним прпјектима и уз ппщтпваое услпва защтите прирпде, 
сппменика културе и живптне средине. Пве стазе треба максималнп да кпристе 
ппстпјеће трасе, са минималним земљаним радпвима и пбезбеђеним 
пдвпдоаваоем, какп би се сашувалп тлп, амбијент и пкружеое. 

 
Пратећи сапбраћајни пбјекти 
 У кпридпру државнпг пута првпг A реда брпј А1 - аутппут Е-75 пратећи и 
функципнални садржаји преузимају се из "Уредбе п изменама и дппунама Прпстпрнпг 
плана ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ - граница Републике Македпније". 
Пд пратећих и функципналних садржаја  мпгу се градити станице за снабдеваое 
гпривпм. Неппхпднп је пмпгућити претакаое свих врста гприва, а нарпшитп дизела (D2) 
имајући у виду упптребу ппљппривредних мащина. На ппјединим пбјектима пбезбедити 
услпве за претакаое аутп гаса.  
Детаљније лпкације будућих станица генералнп треба утврђивати у складу са 
прптивппжарним прпписима и услпвима кпје утврђују надлежни пргани у пбласти 
сапбраћаја, екплпгије, впдппривреде и санитарне защтите.  

 
Ппшти услпви за ппстављаое инсталација 
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Железнишки сапбраћај  
 Рекпнструкција ппстпјећих кплпсека пбављаће се према стаоу гпроег стрпја на 
прузи, пднпснп редпвнпм циклусу замене и пбнпве материјала гпроег стрпја. При 
рекпнструкцији је пптребнп впдити рашуна п ппщтпваоу стандарда, технишких прпписа, 
материјала и да резервни делпви ппседују мерпдавне атесте.  
 Укрщтај железнишке пруге са јавним путевима извпди се оихпвим свпђеоем на 
најнеппхпднији брпј, усмераваоем два или вище јавних путева на заједнишкп местп 
укрщтаоа. Размак између два укрщтаја пруге и јавнпг пута не мпже бити маои пд 2,00 
km, псим у урбанпм ппдрушју према ппсебнпм дпгпвпру железнице и ппщтинске управе. 
 Укрщтаое железнишке пруге са некатегприсаним путевима извпди се 
усмераваоем тих путева на најближи јавни пут, кпји се укрщта са пругпм. Акп тп није 
мпгуће, треба међуспбнп ппвезати некатегприсане путеве и извести оихпвп укрщтаое са 
пругпм на заједнишкпм месту.  
 При реализацији денивелисанпг укрщтаја пруге и јавнпг пута, изградопм 
друмских надвпжоака и ппдвпжоака, сви елементи пвих пбјеката мпрају бити усклађени 
са елементима пруге.  
 Защтитни ппјас са пбе стране пруге изнпси 25,00 m пд псе ппследоег кплпсека. У 
пвпм ппјасу је забраоена билп каква градоа пбјеката кпји немају везе са пдвијаоем 
железнишкпг сапбраћаја, псим у слушајевима када пдпбреое даје надлежна институција. 
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У пвпм ппјасу је дпзвпљенп ппстављаое каблпва, електришних впдпва нискпг наппна за 
псветљеое, телеграфских и телефпнских ваздущних линија и впдпва, канализације и 
слишних цевпвпда. 
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Кпмунални инфраструктурни системи 
Правила за изградоу впдпвпдних линија су: 

Трасе планираних магистралних и регипналних цевпвпда и впдпвпдних линија впдити 
унутар регулације ппстпјећих и планираних сапбраћајница и пп пптреби зеленим 
ппврщинама. 

На впдпвпдним линијама предвидети пптребан брпј прптивппжарних хидраната, на 
максималнпм размаку пд 80,00 m за индустријске зпне, пднпснп 150,00 m за стамбене 
зпне. Преппрушује се уградоа надземних прптивппжарних хидраната. 

Минимална дубина укппаваоа развпдних впдпвпдних линија је 1,20 m а магистралних 
цевпвпда 1,80 m. 

Впдпвпдне линије затварати у прстен щтп пмпгућује сигурнији и бпљи нашин 
впдпснабдеваоа. Кпд изградое нпвих впдпвпдних линија предвидети дпвпљан брпј 
затвараша и пстале арматуре ради исправнпг функципнисаоа мреже. 

Рекпнструкцију развпдне  мреже радити пп ппстпјећпј траси. 
Впдпвпд се трасира једнпм странпм кплпвпза, супрптнпм пд фекалне канализације, на 

пдстпјаоу 1,00 m пд ивишоака.  
 При укрщтаоу тежити да впдпвпдне цеви буду изнад канализаципних а исппд 

електришних каблпва. 
На прелазу прекп впдптпка и канала тежити да впдпвпдне цеви буду изнад кприта. У 
изузетним слушајевима (прелаз исппд реке, канала, сапбраћајница и сл.) цеви се мпрају 
впдити у защтићенпј шелишнпј цеви.  
Минимална дубина укппаваоа цеви впдпвпда и канализације је 1,00 m пд врха цеви дп 
кпте терена, а падпви према технишким прпписима у зависнпсти пд прешника цеви.  
Минималнп међуспбнп дпзвпљенп растпјаое инсталација при паралелнпм впђеоу је 
0,50 m. 
Крпз ревизипне щахте и друге пбјекте канализације није дпзвпљен прплаз впдпвпдних 
цеви.  
 Минимална удаљенпст инсталација 3,00 m пд крајое ташке пппрешнпг прпфила-
нпжице усека или насипа државнпг пута, или сппљащое ивице путнпг канала за 
пдвпдоаваое (изузетнп ивице кплпвпза укпликп се тиме не ремети режим 
пдвпдоаваоа кплпвпза), дпк кпд аутппута паралелнп впђеое изван защтитне пграде. 
Укрщтаое са инсталацијама предвидети искљушивп механишким ппдбущиваоем исппд 
трупа пута, иправнп на предметни пут у прпписанпј защтитнпј цеви, такп да минимална 
дубина предметних инсталацијиа и защтитних цеви пд најниже гпрое кпте кплпвпза дп 
гпрое кпте защтитне цеви изнпси 1,35 – 1,50 m (за аутппут 1,80 m), у зависнпсти пд 
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кпнфигурације терена. Защтитна цев мирабити ппстављена на целпј дужини између 
крајоих ташака пппрешнпг прпфила пута, увећана за пп 3,00 m са сваке стране. 
Минимална дубина гпрое кпте защтитне цеви исппд путнпг канала дп гпрое кпте 
защтитне цеви изнпси 1,00 m (за аутппут 1,20 m). 
 
Правила за изградоу фекалне канализације 
 Трасе фекалних кплектпра и сабирне канализаципне мреже впдити ппстпјећим и 
планираним сапбраћајницама и пп пптреби зеленим ппврщинама.(пп правилу у пспвину 
пута) 
Димензије нпве фекалне канализације пдредити на пснпву хидраулишкпг прпрашуна, 
узимајући у пбзир кпмплетнп сливнп ппдрушје. Укпликп се прпрашунпм дпбије маои 
прешник пд  Ø 200 mm, усвпјити Ø 200 mm.  
Минимална дубина укппаваоа треба да је таква, да канализација (гравитаципнп) мпже 
да прихвати птпадне впде из свих пбјеката кпји су предвиђени да се прикљуше на оу, а не 
маое пд 1,0 m. За исправнп функципнисаое фекалне канализације предвидети дпвпљан 
брпј ревизипних пкана (на свим укрщтаоима и прикљушцима, лпмпвима трасе, 
прпменама прешника и падпва и на местима где су каскаде. Максималнп растпјаое 
између ревизипних пкана изнпси 50,0 m) и впдити рашуна и минималним и максималним 
падпвима. 
 
Правила за изградоу кищне канализације 
 Трасе кищних кплектпра и сабирне канализаципне мреже впдити у регулацији 
ппстпјећих и планираних сапбраћајница и пп пптреби зеленим ппврщинама.  
Атмпсферску канализацију трасирати пспвинпм кплпвпза или изузетнп збпг ппстпјећих 
инсталација или пппрешних падпва кплпвпза, једнпм странпм кплпвпза на пдстпјаоу 1,0 
m пд ивишоака, у кпм слушају је фекална канализација трасирана пспвинпм. 
Нпву кищну канализацију уппредп извпдити са рекпнструкцијпм улица. 
Минимална дубина укппаваоа мерена пд темена цеви је 1,0 m. 
За пдвпђеое атмпсферских впда са ппврщина улица и тргпва, ппстављају се сливници са 
талпжницима. Растпјаое сливника је 50-100 m за мале падпве сапбраћајница, пднпснп 
пкп 30,0 m за сапбраћајнице са великим нагибпм. 
Укпликп су ппврщине асфалта зауљене (у пквиру бензинских станица, индустријских 
лпкација и сл.), пбавезнп је предвидети изградоу сепаратпра уља и масти пре испущтаоа 
атмпсферских впда или впда пд праоа платпа у атмпсферску канализацију. Димензије 
сепаратпра зависе пд зауљене ппврщине лпкације и утврђују се у складу са прпписима из 
пве пбласти.  
На канализаципнпј мрежи дп свакпг рашваоа, прпмене правца у хпризпнталнпм и 
вертикалнпм смислу, прпмене прешника цеви, кап и на правим депницама на пдстпјаоу 
приближнп 50,0  m, ппстављају се ревизипни силази.  
Укпликп у близини пбјеката не ппстпји улишна атмпсферска канализација, прикупљене 
атмпсферске впде са лпкације мпгу се упустити у птвпрене канале ппред сапбраћајница 
или у затрављене ппврщине у пквиру лпкације, али никакп према суседним парцелама 
или пбјектима на оима. 
 
Правила за извпђеое регулације впдптпкпва 
 Трасу уређенпг впдптпка усагласити са привредним, стамбеним, 
инфраструктурним и сапбраћајним пбјектима. 
Мерпдавни прптицај за димензипнисаое кприта регулисанпг впдптпка пдређује 
надлежна впдппривредна прганизација.. 
 Са пбе стране регулисанпг впдптпка пставити защтитни ппјас минималне щирине 
3,00 m збпг мпгућих интервенција. 
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Град Враое щтити се пд ппплава за прпписани ранг впда, а други пбјекти и ппврщине у 
складу са впрппривреднпм пснпвпм. 
Прпјекте регулације река радити у функцији защтите пбала. 
 У инундаципнпм ппдрушју је забраоена свака градоа, псим впдппривредних 
пбјеката и сппртских терена без пграда и трибина (партнери пбјекти). 
 Грађевинска линија пбјеката виспкпградое пд ивице регулисанпг кприта за 
велику впду је на удаљенпсти минималнп пд 3,00 m. Дпзвпљава се изградоа 
сапбраћајница, приступних путева, пещашких и бициклистишких стаза и на маопј 
удаљенпсти а у неким слушајевима и пп круни пдбрамбенпг насипа, али уз претхпдне 
услпве и сагласнпст надлежнпг впдппривреднпг предузећа. 
 
Правила грађеоа за електрпенергетске пбјекте и мреже 

 TS 10/0,4 kV се мпгу градити у пквиру ппстпјећих пбјеката, на слпбпднпм прпстпру 
или на јавнпј ппврщини; 

 У зпнама зелених јавних ппврщина ТС 10/0,4 kV граде се кап ппдземни, а у 
изузетним слушајевима кап приземни пбјекти; 

 За TS 10/0,4 kV прпписан је максимални нивп буке пд 30 db; 
 Трафп-станицама 10/0,4 kV (ппдземне, приземне или стубне) пптребнп је 

пбезбедити приступни пут минималне щирине 2,50 m дп најближе јавне 
сапбраћајнице за приступ теренскпг впзила; 

 трафпстанице 10/0,4 kV градити кап зидане, мпнтажнп-бетпнске (MBTS) и стубне 
(STS); 

 ппврщина за изградоу зидане или MBTS трафпстанице 10/0,4 kV треба да буде 
пкп 5,0х6,0 m; 

 стубна трафпстаница се мпже градити у линији ппстпјећег надземнпг впда или 
ван оега на парцели власника (кприсника); 

 виспкпнаппнска, средоенаппнска и нискпнаппнска мрежа се мпже градити 
надземнп или ппдземнп на ппљппривреднпм земљищту, пп мпгућнпсти у већ 
ппстпјећим електрпенергетским кпридприма, уз сагласнпст власника - кприсника 
парцеле; 

 средоенаппнску 10 kV мрежу и нискпнаппнску мрежу на щумскпм земљищту 
градити ппдземнп у путнпм ппјасу щумскпг пута или стази или у ппсебним 
слушајевима; 

 пкп надземних 110 kV далекпвпда пбезбедити кпридпр щирине пп 25,00 m пд псе 
далекпвпда са пбе стране, 30,00 m за далекпвпд наппна 400 kV, у кпме се не мпгу 
градити пбјекти без сагласнпсти власника далекпвпда, а пкп 10 kV надземних 
впдпва пбезбедити кпридпр пд 5,00 m пд прпвпдника, са пбе стране, у кпјем неће 
бити дпзвпљена градоа, кап ни засађиваое виспкпг растиоа без претхпдне 
сагласнпсти надлежнпг предузећа; 

 висина најнижих прпвпдника пд тла треба да буде минималнп 6,00 m за 
нискпнаппнску мрежу, пднпснп 7,00 m за виспкпнаппнску мрежу (9,00 m за 
далекпвпд 400 kV);  

 у зпнама защтите неппкретнпг културнпг дпбра, зпни пратећих путних садржаја,   
туристишким лпкалитетима, у централним делпвима насеља, паркпвским 
ппврщинама, у зпнама са вищеппрпдишним станпваоем, у радним зпнама, 
кпмуналним ппврщинама, кап и зпнама за сппрт и рекреацију мрежу пбавезнп 
каблирати; 

 дубина пплагаоа каблпва треба да буде најмаое 0,80 m; 
 каблпве пплагати у зеленим ппврщинама или путнпм ппјасу ппред сапбраћајница 

и пещашких стаза, уз удаљенпст мин. 1,00 m пд кплпвпза и 0,50 m пд пещашких 
стаза у насељима; 
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 ван насеља, за пптребе садржаја предвиђених Планпм, електрпенергетску  
каблпвску мрежу пплагати у кпридприма сапбраћајница, некатегприсаних путева, 
щумским путевима и стазама, на ппљппривреднпм земљищту уз сагласнпст 
власника (кприсника) парцеле; 

 на периферним делпвима насеља мрежа ће бити ваздущна, грађена на 
бетпнским и гвпзденп рещеткастим стубпвима; 

 у центру насеља, паркпвским ппврщинама, зпнама за сппрт и рекреацију 
светиљке за јавнп псветљеое ппставити на канделаберске стубпве; 

 у делпвима насеља где је електрпенергетска мрежа грађена надземнп, светиљке 
јавнпг псветљеоа ппставити на стубпве електрпенергетске мреже; 

 за расветна тела кпристити натријумпве извпре виспкпг притиска псим у 
централнпј градскпј зпни где се мпгу применити и металхалпгени извпри 

 при паралелнпм впђеоу енергетских каблпва наппна дп 10kV и теле- 
кпмуникаципних каблпва, најмаое растпјаое мпра бити 0,50 m, пднпснп 1,00 m 
за каблпве наппна прекп 10kV; 

 при укрщтаоу енергетских и телекпмуникаципних каблпва угап укрщтаоа треба 
да буде 90°; 

 није дпзвпљенп пплагаое електрпенергетских каблпва изнад 
телекпмуникаципних сем при укрщтаоу, при шему минималнп вертикалнп 
растпјаое мпра бити 0,50 m; 

 паралелнп пплагаое електрпенергетских каблпва и цеви впдпвпда и 
канализације дпзвпљенп је у хпризпнталнпј равни, при шему хпризпнталнп 
растпјаое мпра бити веће пд 0,50 m; 

 није дпзвпљенп пплагаое електрпенергетскпг кабла изнад или исппд цеви 
впдпвпда или канализације; 

 при укрщтаоу електрпенергетских каблпва са цевпвпдпм гаспвпда вертикалнп 
растпјаое мпра бити веће пд 0,30 m, а при приближаваоу и паралелнпм впђеоу 
0,50 m. 
 

Пстали ппщти технишки услпви за ппстпјеће и планиране далекпвпде 
Приликпм извпђеоа радпва кап и касније приликпм експлпатације планираних 

пбјеката, впдити рашуна да се не нарущи сигурнпсна удаљенпст пд 5,00 m у 
пднпсу на прпвпднике далекпвпда наппнскпг нивпа 110 кV, пднпснп 6,00 m у 
пднпсу на прпвпднике далекпвпда наппнскпг нивпа 220 кV и 7,00 m  у пднпсу на 
прпвпднике далекпвпда наппнскпг нивпа 400 кV. 

 Исппд и у близини далекпвпда не садити виспкп дрвеће кпје се свпјим растпм 
мпже приближити на маое пд 5,00 m у пднпсу на прпвпднике далекпвпда 
наппнскпг нивпа 110 кV, odnosno na mawe od 6 m у пднпсу на прпвпднике 
далекпвпда наппнскпг нивпа 220 кV и на маое пд 7,00 m у пднпсу на прпвпднике 
далекпвпда наппнскпг нивпа 400 кV, кап и у слушају пада дрвета. 

 Забраоенп је кприщћеое прскалица и впде у млазу за заливаое укпликп ппстпји 
мпгућнпст да се млаз впде приближи на маое пд 5,00 m пд прпвпдника 
далекпвпда наппнскпг нивпа 110 кV, пднпснп на маое пд 6,00 m пд прпвпдника 
далекпвпда наппнскпг нивпа 220 кV и на маое пд 7,00 m пд прпвпдника 
далекпвпда наппнскпг нивпа 400 кV. 

 Забраоенп је складищтеое лакп запаљивпг материјала у защтитнпм ппјасу 
далекпвпда. 

 Нискпнаппнске, телефпнске прикљушке, прикљушке за каблпвску телевизију и 
друге прикљушке извести ппдземнп у слушају укрщтаоа са далекпвпдпм. 

 Приликпм извпђеоа билп каквих грађевинских радпва, нивелација терена, 
земљаних радпва и искппа у близини далекпвпда, ни на кпји нашин се не сме 
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угрпзити статишка стабилнпст стубпва далекпвпда. Терен исппд далекпвпда се не 
сме насипати. 

 Све металне инсталације (електрп-инсталације, грејаое и сл.) и други метални 
делпви (пграде и сл.) мпрају да буду прпписнп уземљени. Нарпшитп впдити 
рашуна п изједнашеоу пптенцијала. 

 У ппстпјећим кпридприма далекпвпда и трансфпрматпрских станица (развпдних 
ппстрпјеоа) мпгу извпдити санације, адаптације и рекпнструкције, акп тп у 
будућнпсти збпг пптребе интервенција и ревитализације електрпенергетскпг 
система буде неппхпднп, а не мпже бити сагледанп у пвпм шасу.    
      

Важећи  технишки прпписи за ппдземни 35 кV  
 Ппстпјећи ппдземни 35кV впдпви мпрају пстати на дубини пд 1,20 m; 
 За улице у насељеним местима или градпвима, сигурнпсна висина изнад 

трптпара изнпси 5,00 m, а изнад кплпвпза или кплскпг улаза 6,00 m; 
 Кпд укрщтаоа, приближаваоа или паралелнпг впђеоа, стубпви се мпгу 

пстављати уз  саму ивицу кплпвпза или кплскпг улаза; 
 Укпликп није мпгуће да буду исппщтпвани услпви у вези сигурнпснпг растпјаоа 

пптребнп  је да се ппстпјећа НН мрежа измести или каблира у делу парцеле 
каблпм  типа PP00-А; 

 За впдпве у насељеним местима сигурнпсна висина изнпси 7,00 m. Изплација 
мпра бити  електришнп ппјашана; 

 Сигурнпсна висина впда изнпси 7,00 m; 
 Удаљенпст билп кпг дела стуба пд сппљне ивице пута, пп правилу, не сме бити 

маоа пд 10,00 m, а у изузетним слушајевима мпже се смаоити на најмаое 5,00 m; 
 Изплација мпра бити електришнп ппјашана. У расппну укрщтаоа дпзвпљава се 

један наставак пп прпвпднику или защтитнпм ужету Угап укрщтаоа впда и 
регипналнпг пута, пп правилу, изнпси најмаое 20º. За лпкалне путеве и путеве за 
индустријске пбјекте угап укрщтаоа није пгранишен. 

 Власник неппкретнпсти је дужан да пмпгући приступ енергетским пбјектима, да 
трпи и да не пмета изврщеое радпва „ЕПС Дистрибуције“ д.п.п. Бепград, Пгранка 
Враое.  

 У защтитнпм ппјасу, исппд, изнад или ппред ппстпјеће трансфпрматпрске станице 
10/0,4 kV, супрптнп закпну, технишким и другим прпписима не мпгу се градити 
пбјекти, извпдити други радпви, нити засађивати дрвеће и другп растиое. 

 Защтитни ппјас ппред  ппстпјећих трансфпрматпрских станица 10/0,4 kV  изнпси 
3,00 метара:  

 Власници на неппкретнпстима кпје се налазе у защтитнпм ппјасу, исппд, изнад 
или ппред енергетскпг пбјекта не мпгу предузимати радпве или друге радое 
кпјима се пнемпгућава или угрпжава рад енергетскпг пбјекта без претхпдне 
сагласнпсти „ЕПС Дистрибуције“ д.п.п. Бепград, Пгранка Враое кап кприсника 
енергетскпг пбјекта. 

 Ппстпјећи пбјекти су прикљушени на дистрибутивни систем. За прикљушеое нпвих 
пбјеката на ДЕЕС пптребна је изградоа нпвих електрпенергетских пбјеката или 
ппвећаое капацитета ппстпјећих електрпенергетских пбјеката. 

 У планскпм перипду ппсебнп ће се пптенцирати кприщћеое алтернативних 
извпра енергије: ветра, сунца, бипмасе и др. Ппсебнп се истишу пптенцијали 
планскпг ппдрушја за кприщћеое хидрпенергије маоих впдених тпкпва, кпја ће се 
кпристити за прпизвпдоу енергије у малим хидрпелектранама. Пснпва за пдабир 
лпкација је Катастар малих хидрпелектрана, а кпнкретне лпкације ће се утврдити 
крпз пдгпварајућу технишку дпкументацију у складу са услпвима надлежних 
институција. 
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 За ппстпјеће трафпстанице ТС 110 kV мпгућа је рекпнструкција, адаптација и 
дпградоа истих уз ппщтпваое параметара задатих Прпјектним задаткпм. 
 Даје се мпгућнпст рекпнструкције трафпстанице 35 kV у 110 kV уз ппщтпваое 
минималне ппврщине парцеле пд 1000m2 и свим пратећим садржајима дефинисаним 
Прпјектним задаткпм. 
 
Правила грађеоа за телекпмуникаципне пбјекте - фиксна  телефпнија 
-  ТТ мрежа за пптребе фиксне телефпније ће се у пптпунпсти градити ппдземнп на 

ппдрушју Плана; 
-  Дубина пплагаоа ТТ каблпва треба да је најмаое 0,80 m; 
-  Каблпве пплагати у зеленим ппврщинама или путнпм ппјасу ппред сапбраћајница и 

пещашких стаза, уз удаљенпст мин. 1,00 m пд кплпвпза и 0,50 m пд пещашких стаза у 
насељима; 

-  Ван насеља, за пптребе садржаја предвиђених Планпм, ТТ мрежу градити у 
кпридприма сапбраћајница, кпридприма некатегприсаних путева на ппљп-
привреднпм земљищту, щумским путевима и стазама, на ппљппривреднпм земљищту 
уз сагласнпст власника (кприсника) парцеле; 

-  При паралелнпм впђеоу телекпмуникаципних и електрпенергетских каблпва наппна 
дп 10 kV најмаое растпјаое мпра бити 0,50 m и 1,0 m за каблпве наппна прекп 10 kV. 

-  При укрщтаоу најмаое вертикалнп растпјаое пд електрпенергетскпг кабла мпра бити 
0,50 m,  а угап укрщтаоа пкп 90°; 

-  При укрщтаоу телекпмуникацинпг кабла са цевпвпдпм гаспвпда, впдпвпда, 
канализације, вертикалнп растпјаое мпра бити најмаое 0,30 m; 

-  При приближаваоу и паралелнпм впђеоу телекпмуникаципнпг кабла са цевпвпдпм 
гаспвпда, впдпвпда и канализације хпризпнталнп растпјаое мпра бити најмаое 0,50 
m; 

-  Услпви за грађеое ппдземне мреже каблпвскпг дистрибутивнпг система (КДС) су исти 
кап за ппдземну телекпмуникацпну мрежу фиксне телефпније; 

-  Слпбпднпстпјећи антенски стубпви, кап нпсаши антена за ТТ, РБС, КДС и РТВ мпгу се 
градити у насељу, у привредним зпнама, зпнама кућа за пдмпр; 

-  Слпбпднпстпјеће антенске стубпве у насељима, кап нпсаше антена градити ван 
централних зпна насеља, ван зпна защтите защтићенпг културнпг и прирпднпг дпбра 
(ппјединашни лпкалитети); 

-  Телекпмуникаципна ппрема за пптребе ТТ, РБС, КДС и РТВ мпже бити ппстављена у 
ппмпћни пбјекат у пквиру кпмплекса или парцеле, или унутар пбјекта, тј. на неки пд 
ппстпјећих пбјеката у насељу (пбјекат ПТТ, пбјекат дпма културе, ватрпгасни дпм, 
силпс, вищеспратница и др.) 

-  Акп се телекпмуникаципна ппрема ппставља у засебан кпмплекс, исти мпра бити 
пграђен; 

-  Напајаое електришнпм енергијпм пбезбедити са нискпнаппнске мреже 0,4 kV или из 
трафпстанице; 

-  Дп кпмплекса пбезбедити приступни пут мин. щирине 3,00 m дп најближе јавне 
сапбраћајнице; 

-  За све радип релејне кпридпре пптребнп је израдити Елабпрате защтите слпбпдних 
радип релејних кпридпра; 

-  КДС мрежа се мпже ппставити и на ппстпјеће стубпве електрпенергетске и TT мреже у 
сагласнпсти са власникпм исте, дпк се не стекну услпви за ппдземну КДС мрежу. 

  
Правила грађеоа за пбјекат антенске станице са тпроем 
 Пбјекат радарске станице садржи прпстприје за смещтај пптребних технишкп-
технплпщких садржаја, укљушивщи тпрао са радарскпм купплпм у кпјима ће бити 
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смещтен пбртни механизам радарскпг система са радарским антенама. Планирани 
технишки системи су самп радарски систем и телекпмуникаципна ппрема. 
Такпђе, пбјекат задпвпљава пптребе технишкпг пспбља за смещтај, бправак и рад на 
лпкацији тпкпм гпдине. 
 Oбjeкaт  планирати спратнпсти  П+1  у дeлу oкo тoроa, дoк je сaм тoрaо сa 
рaдaрскoм купoлoм планиратикao oбjeкaт П+5 +К. 
У делу пбјекта спратне висине П+1 предвидети прпстприје за смещтај пптребних 
технишкп-технплпщких садржаја и прпстприје за смещтај технишкпг пспбља. 
Изнад дела пбјекта спратне висине П+1 планирати армиранп-бетпнски стуб – тпрао кпји 
треба да нпси платфпрму са купплпм. Унутар куппле и неппсреднп исппд платфпрме 
планирати прпстпр за смещтај  антене примарнпг и секундарнпг радара и антенске 
пбртне механизме кпји служе да пмпгуће оихпвп непрекиднп пкретаое.  
Исппд платфпрме за нпщеое радарске куппле планирати „сервисну“ платфпрму, где ће 
бити мпнтирана радип-релејна антена у циљу пренпса радарских и других 
телекпмуникаципних сигнала и ппвезиваоа са SMATSA радип-релејнпм мрежпм. 
У стубу-тпроу пбјекта планирати степенищте и прпстпр за ппдизаое ппреме. 
 
Правила грађеоа за гаспвпдне мреже и пбјекте  
 На ппдрушју плана дпзвпљена је изградоа мреже и пбјеката гаспвпда. 
Магистрални гаспвпди се изграђују, пп правилу, изван насељених места. При изградои 
магистралних гаспвпда мпра се пбезбедити стабилнпст гаспвпда и защтита људи и 
импвине и спрешити мпгућнпст щтетних утицаја на пкплину. 
Минимална дпзвпљена растпјаоа сппљне ивице ппдземних шелишних гаспвпда 10 bar-a 
<MOP≤ 16 bar-a и шелишних и PE гаспвпда 4 bar-a < MOP ≤ 10 bar-a са другим гаспвпдима, 
инфраструктурним и другим пбјектима су: 
  

  Минималнп дпзвпљенп 
растпјаое  

(m) 

 
Укрщтаое Паралелн

п впђеое 

Гаспвпди међуспбнп 0,20 0,40 

Пд гаспвпда дп впдпвпда и канализације 0,20 0,40 

Пд гаспвпда дп врелпвпда и тпплпвпда 0,30 0,50 

Пд гаспвпда дп прпхпдних канала врелпвпда и тпплпвпда 0,50 1,00 

Пд гаспвпда дп нискпнаппнских и виспкпнаппнских ел. каблпва 0,20 0,40 

Пд гаспвпда дп телекпмуникаципних и пптишких каблпва 0,20 0,40 

Пд гаспвпда дп впдпва хемијске индустрије и технплпщких флуида 0,20 0,60 

Пд гаспвпда дп резервпара* и других извпра ппаснпсти станице за 
снабдеваое гпривпм превпзних средстава у друмскпм сапбраћају, 
маоих плпвила, маоих привредних и сппртских ваздухпплпва 

- 5,00 

Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое 
 запаљивих и гпривих тешнпсти укупнпг капацитета највище 3 м

3 
- 3,00 

Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое  
запаљивих и гпривих тешнпсти укупнпг капацитета вище пд 3 м

3
 а 

највище 100 м
3 

- 6,00 

Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое  
запаљивих и гпривих тешнпсти укупнпг капацитета прекп 100 м

3 
- 15,00 
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Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое  
запаљивих гаспва укупнпг капацитета највище 10 м

3 
- 5,00 

Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое  
запаљивих гаспва укупнпг капацитета већег пд 10 м

3
 а највище 60 м

3 
- 10,00 

Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое 
 запаљивих гаспва укупнпг капацитета прекп 60 м

3 
- 15,00 

Пд гаспвпда дп щахтпва и канала 0,20 0,30 

Пд гаспвпда дп виспкпг зеленила  - 1,50 

* растпјаое се мери дп габарита резервпара 

 
 Растпјаоа се мпгу изузетнп смаоити на кратким депницама гаспвпда дужине дп 
2,00 m уз примену физишкпг пбезбеђеоа пд пщтећеоа приликпм каснијих интервенција 
на гаспвпду и предметнпм впду, али не маое пд 0,20 m при паралелнпм впђеоу, псим 
растпјаоа пд гаспвпда дп ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое запаљивих и гпривих 
тешнпсти и запаљивих гаспва. 
 Ппдземнп пплагаое гаспвпда није дпзвпљенп у кругу ппаснпг дела ппгпна у 
кпјима се кпристе, прерађују и складищте експлпзивне материје, а кпји су ближе уређени 
ппсебним прпписима кпјима је уређена пбласт експлпзивних материја. 
 

Минимална хпризпнтална растпјаоа ппдземних гаспвпда пд надземне електрп мреже и 
стубпва далекпвпда су: 

  
Минималнп растпјаое 

Називни наппн 
при укрщтаоу (м) 

 
при паралелнпм 

впђеоу (м) 

1 kV ≥ У 1 1 

1 kV < У ≤ 20 kV 2 2 

20 Kv < У ≤ 35 kV 5 10 

35 kV< У 10 15 

 
 Минималнп хпризпнталнп растпјаое се рашуна пд темеља стуба далекпвпда, при 
шему не сме се угрпзити стабилнпст стуба. 
Приликпм укрщтаоа гаспвпд се пп правилу ппставља изнад канализације. Укпликп се 
мпра ппставити исппд, неппхпднп је применити дпдатне мере ради спрешаваоа 
евентуалнпг прпдпра гаса у канализацију. 
 Надземнп пплагаое шелишних гаспвпда дпзвпљенп је самп у кругу индустријских 
ппстрпјеоа. Изузетнп, надземнп пплагаое шелишних гаспвпда мпже се дпзвплити и ван 
круга индустријских ппстрпјеоа, и тп на мпстпвима, на прелазима прекп канала и 
впдених тпкпва. 
 Надземнп пплагаое гаспвпда пре улаза у МРС кпја је ван круга индустријских 
ппстрпјеоа дпзвпљенп је самп у пгради МРС. 
 Надземнп пплагаое гаспвпда пд пплиетиленских цеви (у даљем тексту: PE цеви) 
није дпзвпљенп. Надземнп пплагаое гаспвпда није дпзвпљенп у кругу ппаснпг дела 
ппгпна у кпјима се кпристе, прерађују и складищте експлпзивне материје, а кпји су ближе 
уређени ппсебним прпписимакпјима је уређена пбласт експлпзивних материја. 
Минимална хпризпнтална дпзвпљена растпјаоа надземних гаспвпда дп надземних 
електрп впдпва и телекпмуникаципних впдпва су: 
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Инсталација 
Минимална растпјаоа  

(m) 

Надземни електрп впдпви 

1 kV ≥ У Висина стуба + 3 m* 

1 kV < У ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m 

110 kV < У ≤ 220 kV Висина стуба + 3,75 m 

400 kV < У Висина стуба + 5 m 

Телекпмуникаципни впдпви 2,50 

* али не маое пд 10 м. Пвп растпјаое се мпже смаоити на 2,5 м за впдпве са сампнпсећим 
каблпвским снпппм. 

 
Минимална хпризпнтална дпзвпљена растпјаоа уграђене надземне арматуре у гаспвпду 
дп надземних електрп впдпва и телекпмуникаципних впдпва су: 

Инсталација 
Минимална растпјаоа (m) 

 

Надземни електрп впдпви 

1 kV ≥ У Висина стуба + 3 m* 

1 kV < У ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m** 

110 kV < У ≤ 220 kV Висина стуба + 3,75 m** 

400 kV < У Висина стуба + 5 m** 

Телекпмуникаципни впдпви 2,50 

* али не маое пд 10 m. 
** али не маое пд 15 m. Пвп растпјаое се мпже смаоити на 8 m за впдпве са механишки и 
електришнп ппјашанпм изплацијпм. 

 
Минималне висине ппстављаоа надземних гаспвпда пд кпте терена су: 

  Минимална висина  
(m) 

На местима прплаза људи 2,20 

На местима где нема трансппрта и прплаза људи 0,50 

На местима прелаза неелектрификпване индустријске железнишке 
пруге 
(пд гпрое ивице щине) 

5,60 

На местима електрификпваних индустријских железнишких пруга и  
трамвајских пруга (пд гпрое ивице щине) 

7,10 

На местима мимпилажеоа са кпнтактнпм мрежпм трплејбуса  
(пд кплпвпзне траке пута) 

7,30 

 
Вертикална светла растпјаоа између надземних гаспвпда и других цевпвпда су: 
1) при називнпм прешнику гаспвпда дп DN300 - не маое пд прешника гаспвпда, али 
минималнп 150 mm; 
2) при називнпм прешнику гаспвпда DN300 и већем - минималнп 300 mm. 
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Укрщтаое надземнпг гаспвпда са надземним електришним впдпвима је дпзвпљенп самп 
акп су пви изведени кап сампнпсећи каблпвски снпппви. 
Вертикална растпјаоа при укрщтаоу гаспвпда и надземних електришних впдпва кпд кпјих 
је изплација впда механишки и електришнп ппјашана при оихпвпм највећем угибу су: 

Називни наппн Минимална удаљенпст 

kV m 

45 kV ≥ У 2,50 

45 kV < У ≤ 110 kV 8 

110 kV < У ≤ 220 kV 8,75 

400 kV < У 10 

 
При укрщтаоу надземних гаспвпда са надземним електришним впдпвима, електришни 
впдпви мпрају да прелазе изнад гаспвпда, при шему се изнад гаспвпда ппставља 
защтитна мрежа, а гаспвпд се мпра уземљити. 
Минимална хпризпнтална растпјаоа сппљне ивице надземних гаспвпда пд других 
пбјеката или пбјеката паралелних са гаспвпдпм су: 
 

Зграде и пбјекти у индустријскпм кпмплексу 
Растпјаое  

(m) 

Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти станице за снабдеваое гпривпм превпзних 
средстава 
 у друмскпм сапбраћају, маоих плпвила, маоих привредних и сппртских 
ваздухпплпва 

10 

Пд гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складищтеое 
запаљивих и  
гпривих тешнпсти и запаљивих гаспва 

15 

Пд гаспвпда дп псталих индустријских пбјеката кпји су разврстани у прву и другу  
категприју угрпженпсти пд ппжара у складу са ппсебним прпписпм 

10 

Ближа щина неелетрификпванпг индустријскпг кплпсека уз услпв да евентуалнп  
исклизнуће кпмппзиције не мпже угрпзити гаспвпд 

5 

Путеви у пквиру фабрике или предузећа 1 

Темељ стуба гаспвпда дп ппдземних инсталација 1 

Пграда пткривенпг електрпенергетскпг развпднпг ппстрпјеоа и ТС  
 

10 

Трафпстаница у пбјекту 5 

Стубна трафпстаница 10 

Местп испущтаоа растппљенпг метала и извпра птвпренпг пламена 10 

  
 Тпплификација делимишнп ппкрива град Враое у пквиру ппјединашних пбјеката 
(щест кптларница). На систем грејаоа укљушена су  јавна предузећа и устанпве  у Враоу 
кап и стамбени кпмплекси и маои брпј ппрпдишних стамбених пбјеката. 
Дпзвпљава се планираое и изградоа тпплификацијске инфраструктуре, у првпм реду за 
кпмплексе јавне намене и вищеппрпдишнпг станпваоа а пп пптреби и ппрпдишних 
стамбених пбјеката у Враоу и већим насељима. 
Градски гаспвпд трасирати ван регулаципнпг ппјаса сапбраћајница (у зеленпм ппјасу), а 
укпликп је тп немпгуће - у трптпарима. Пплагаое гаспвпда у кплпвпзу се дпзвпљава самп 
изузетнп, уз дпкументпванп пбразлпжеое и са ппсебним защтитама цеви.  
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Минимална дубина укппаваоа гаспвпда је 0,80 m, дпк се на краћим депницама, мпже се 
дпзвплити и маоа дубина укппаваоа, али не исппд 0,60 m. Траса гаспвпда мпра бити 
видљивп пбележена ппсебним пзнакама. 
Мернп регулаципне станице (МРС) градити у ппсебнп грађеним зградама или металним 
прманима са ппсебним темељима, а ппд пдређеним услпвима МРС се мпгу ппстављати у 
дпзиданим прпстпријама и на птвпренпм прпстпру, када се ппставља и  пграда и 
надстрещница. Прптивппжарне славине ппставити на гаспвпду испред МРС, кап и иза ое, 
на растпјаоу пд најмаое 5,00 m, а не даље пд 100,0 m. Прпстпр МРС пградити металнпм 
мрежпм или некпм другпм врстпм пграде. Између пграде и сппљних зидпва МРС мпра 
ппстпјати защтитна зпна пд најмаое 2,00 m и  пграда не сме бити нижа пд 2,50 m. Дп 
свакпг пбјекта МРС пбезбедити приступни пут дп најближе јавне сапбраћајнице, 
минималне щирине 3,00 m. 
Дистрибутивни гаспвпд не пплагати исппд зграда и других пбјеката виспкпградое. 
При паралелнпм впђеоу дистрибутивнпг гаспвпда са ппдземним впдпвима, минималнп 
растпјаое изнпси 0,40 m, а у изузетним слушајевима мпже бити најмаое 0,20 m. 
При укрщтаоу дистрибутивнпг гаспвпда са ппдземним впдпвима, минималнп растпјаое 
изнпси 0,20 m, а при впђеоу гаспвпда ппред темеља 1,00 m. 
Укпликп се пва растпјаоа не мпгу пстварити, пнда треба применити дпдатне мере 
(защтитне цеви, ппвећана дебљина цеви и слишнп) 
Укрщтаое градскпг гаспвпда са железнишким и трамвајским пругама, путевима и 
улицама извпдити такп да не угрпжава, пщтећује или функципналнп пмета већ ппстпјеће 
пбјекте са кпјима се гаспвпд укрщта, кап и друге пбјекте у оихпвпј неппсреднпј близини. 
Минимална дубина укппаваоа при укрщтаоу дистрибутивнпг гаспвпда са: 
-  железнишким пругама изнпси 1,50 m рашунајући пд гпрое ивице защтитне цеви дп 

гпрое ивице прага, 
-  трамвајским пругама и индустријским кплпсецима изнпси 1,00 m, 
-  путевима и улицама изнпси 1,00 m.  
Укрщтаое дистрибутивнпг гаспвпда са сапбраћајницама врщи се пплагаоем гаспвпда у 
защтитну цев, пднпснп канал. 
 
Правила уређеоа у защтићеним зпнама 
 Зпне заштите заштићених прирпдних дпбара – режим кприщћеоа земљищта у 
зпни защтите защтићенпг прирпднпг дпбра спрпвпди се на пснпву прпписа релевантних 
институција. 
Екплпшки (зелени) кпридпри – екплпщки кпридпри не смеју бити алпцирани кап развпјна 
ппдрушја. 
Културнп-истпријскп наслеђе лпкалнпг значаја - режим кприщћеоа земљищта за пву 
зпну у целпсти је исти кап и за ппщтински нивп. 
Ппдрушја пдређена или ппгпдна за деппнпваое птпада лпкалнпг значаја - у зпни 
намеоенпј или ппгпднпј за пдлагаое птпада, земљищте се уређује самп накпн 
накнадних студија пправданпсти и анализе утицаја на живптну средину, у складу са 
пдгпварајућим закпнпм. Лпкација пвпг ппдрушја пдређује се пп ппсебнпј метпдплпгији, 
уважавајући шиоеницу да ни једна деппнија или пбјекат за рециклажу птпада не смеју 
бити изграђени: 
 у зпнама бпгатим ппдземним впдама ппдлпжним кпнтрпли квалитета; 
 у зпнама впдпзахвата ппврщинских впда;  
 на нестабилним теренима; 
 у плавним или ппдрушјима угрпженим ппплавама; 
 ближе пд 1000 m пд защтићенпг прирпднпг дпбра; 
 у екплпщки псетљивим зпнама и кпридприма; 
 у щуми; 
 на виспкппрпдуктивнпм ппљппривреднпм земљищту; 
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 ближе пд 1000 m пд рекреаципне зпне; 
 на земљищту и ужпј зпни санитарне защтите извприщта за снабдеваое впдпм 
 за пиће; 
 на земљищту на кпме је највищи сезпнски нивп ппдземне впде 2 m пд дна 
 деппније и теренима са већпм прппустљивпщћу пд 0,00001 cm/s; 
 на маопј удаљенпсти пд 500 m пд ппјединашних кућа изван насеља; 
 на маопј удаљенпсти пд 1500 m пд сппменика културе или защтићенпг 
 прирпднпг дпбра; 
 на маопј удаљенпсти пд 2000 m пд здравствених пбјеката за стаципнарнп 
 лешеое, прирпднпг лешилищта, прехрамбене индустрије; 
 ближе пд 1000 m пд впјних пбјеката или ппврщина. 

Редпвнп плављена ппдручја – земљищте у редпвнп плављеним ппдрушјима не мпже бити 
предвиђенп за развпј; 
Ппвременп плављена или ппдручја угрпжена ппплавама – режим кприщћеоа земљищта 
у ппвременп плављеним или ппдрушјима угрпженим ппплавама у планпвима на 
субппщтинскпм нивпу преузима рещеоа впдппривредне пснпве. Пвп земљищте мпже 
бити пдређенп за развпј укпликп тп није у супрптнпсти са впдппривреднпм пснпвпм; 
 
Зпне защтите инфраструктурних кпридпра 
 На прпстпру предвиђенпм за защтитни ппјас не мпгу се градити пбјекти и врщити 
радпви супрптнп сврси збпг кпје је ппјас усппстављен.  
Изузетнп се у защтитнпм ппјасу мпгу легализпвати/рекпнструисати пбјекти (делпви 
пбјеката) самп ппд услпвима и сагласнпщћу прганизације надлежне за инфраструктуру. 
У защтитнпм ппјасу дпзвпљава се изградоа других врста инфраструктуре уз услпве и 
сагласнпст надлежнпг предузећа и уз пбавезу ппщтпваоа услпва укрщтаоа и паралелнпг 
впђеоа електрпенергетских впдпва. 
 Устанпвљавају се пбпстрани защтитни ппјасеви траса и пбјеката ппстпјећих и 
планираних електрпенергетских впдпва. Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст 
пренпса, пднпснп дистрибуције електришне енергије дужан је да спрпвпди мере защтите 
у складу са пвим закпнпм и другим технишким прпписима: 
У защтитнпм ппјасу, исппд, изнад или ппред електрпенергетских пбјеката, супрптнп 
закпну, технишким и другим прпписима не мпгу се градити пбјекти, извпдити други 
радпви, нити засађивати дрвеће и другп растиое. 

 Защтитни ппјас за надземне електрпенергетске впдпве, са пбе стране впда пд 
крајоег фазнпг прпвпдника, има следеће щирине: 
1) за наппнски нивп 1 kV дп 35 kV: 
- за гпле прпвпднике 10 метара, крпз щумскп ппдрушје 3,00 m; 
- за слабп изплпване прпвпднике 4 метра, крпз щумскп ппдрушје 3,00 m; 
- за сампнпсеће каблпвске снпппве 1,00 m; 
2) за наппнски нивп 35 kV, 15,00 m; 
3) за наппнски нивп 110 kV, укљушујући и 110 kV, 25,00 m; 
4) за наппнски нивп 220 kV и 400 kV, 30,00 m. 
 Защтитни ппјас за ппдземне електрпенергетске впдпве (каблпве) изнпси, пд 
ивице армиранп-бетпнскпг канала: 
1) за наппнски нивп 1 kV дп 35 kV, укљушујући и 35 kV, 1,00 m; 
2) за наппнски нивп 110 kV, 2,00 m; 
3) за наппнски нивп изнад 110 kV, 3,00 m. 
 Защтитни ппјас за трансфпрматпрске станице на птвпренпм изнпси: 
1) за наппнски нивп 1 kV дп 35 kV, 10,00 m; 
2) за наппнски нивп 110 kV и изнад 110 kV, 30,00 m. 
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Защтитни ппјас за: 
- градски гаспвпд - пп 3,00 m са пбе стране пд псе гаспвпда; 
- дистрибутивну гаспвпдну мрежу - пп 1,00 m са пбе стране пд псе гаспвпда; 
- пптишки кабл - пп 1,00 m са пбе стране пд псе кабла; 
- цевпвпд сирпве впде утврђује се защтитни ппјас укупнп 5,00 m. 
У усппстављеним ппјасевима защтите трасе и пбјеката ппстпјећих и планираних 
инфраструктурних система усппставља се режим пгранишене и стрпгп кпнтрплисане 
изградое и уређеоа прпстпра са следећим пснпвним правилима: 

 забраоује се изградоа пбјеката кпји нису у функцији инфраструктурнпг 
система кпји се щтити, тј. легализација, рекпнструкција и дпградоа ппстпјећих 
пбјеката и изградоа нпвих привредних, стамбених и других пбјеката; 

 не мпгу се лпцирати намене и пбјекти:деппније кпмуналнпг и другпг птпада, 
рудници, каменплпми, крешане и циглане,стпшне 
пијаце,кафилерије,живптиоске фарме,квантащке пијаце и други садржаји и 
пбјекти за кпја се пгранишеоа утврде у складу са ппсебним прпписима; 

 дпзвпљава се изградоа функципналних и пратећих садржаја, пбјеката, 
ппстрпјеоа и уређаја у функцији инфраструктурнпг система (станице за 
снабдеваое мптпрних впзила гпривпм, аутпсервиси, пбјекти за привремени 
смещтај пнесппспбљених впзила, аутп-базе за пружаое ппмпћи и 
инфпрмација ушесницима у сапбраћају, угпститељски пбјекти,туристишки 
пбјекти, тргпвински пбјекти и други пбјекти у функцији инфраструктурнпг 
кпридпра); 

 мпгу се ппстављати планиране паралеленп впђене трасе псталих 
инфраструктурних система, пбјеката и ппстрпјеоа у инфраструктурнпм 
кпридпру на минималнпм међуспбнпм растпјаоу на пснпву закпна и прпписа 
дпнетих на пснпву закпна, а ппд услпвима и на нашин кпји утврди надлежнп 
јавнп предузеће, пднпснп управљаш јавнпг инфраструктурнпг система;  

 дпзвпљава се извпђеое пптребних радпва и спрпвпђеое мера защтите 
пкружеоа пд негативних утицаја инфраструктурнпг система на живптну 
средину (дрвпреди на депници пута у насељу, защтитнп зеленилп, защтитне 
баријере пд буке, каналисаое и прешищћаваое атмпсферских впда с кплпвпза 
пута, каналисаое впда у депресијама ппред инфраструктурнпг система и др.), 
кап и пптребне мере защтите инфраструктурнпг система (нпр. пута - 
снегпбрани, ветрпбрани и др) на удаљеоу кпје се утврђује према услпвима 
безбеднпг функципнисаоа и пдржаваоа инфраструктурнпг система; 

 Ппстпјећи ппдземни 35кV впдпви мпрају пстати на дубини пд 1.20 m. 
 
На пснпву Правилника п технишким нпрмативима за изградоу нискпнаппнских 
надземних електрпенергетских впдпва ("Службени лист СФРЈ", брпј 6/92) 

- За улице у насељеним местима или градпвима, сигурнпсна висина изнад 
трптпара изнпси 5,00 m, а изнад кплпвпза или кплскпг улаза 6,00 m; 

- Кпд укрщтаоа, приближаваоа или паралелнпг впђеоа, стубпви се мпгу 
ппстављати уз саму ивицу кплпвпза или кплскпг улаза; 

- Укпликп није мпгуће да буду исппщтпвани услпви у вези сигурнпснпг растпјаоа 
пптребнп је да се ппстпјећа НН мрежа измести или каблира у делу парцеле 
каблпм типа PP00-А; 

- У насељеним местима сигурнпсна висина впдпва изнпси 7,00 m. Изплација мпра 
бити електришнп ппјашана; 

- Удаљенпст билп кпг дела стуба пд сппљне ивице пута не сме бити маоа пд 
10,00 m, а у изузетним слушајевима мпже се смаоити на мин. 5,00 m. Изплација 
мпра бити електришнп ппјашана. У расппну укрщтаоа дпзвпљава се један 
наставак пп прпвпднику или защтитнпм ужету; 
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- Угап укрщтаоа впда и регипналнпг пута, пп правилу, изнпси најмаое 20º. За 
лпкалне путеве и путеве за индустријске пбјекте угап укрщтаоа није пгранишен; 

- У защтитнпм ппјасу, исппд, изнад или ппред ппстпјеће трансфпрматпрске 
станице 10/0,4 kV, супрптнп закпну, технишким и другим прпписима не мпгу се 
градити пбјекти, извпдити други радпви, нити засађивати дрвеће и другп 
растиое; 

- Защтитни ппјас ппред  ппстпјећих трансфпрматпрских станица 10/0.4 kV  изнпси 
3,00 m; 

- Власници и нпсипци других права на неппкретнпстима кпје се налазе у 
защтитнпм ппјасу, исппд, изнад или ппред енергетскпг пбјекта не мпгу 
предузимати радпве или друге радое кпјима се пнемпгућава или угрпжава рад 
енергетскпг пбјекта без претхпдне сагласнпсти „ЕПС Дистрибуције“ д.п.п. 
Бепград, Пгранка Враое. 

 
ЈАВНЕ ППВРЩИНЕ И ЗЕЛЕНИЛП 

Насељски систем зеленила треба да представља кпмплекс прпстпрнп ппвезаних 
зелених ппврщина свих категприја, са функцијама защтита, защтита пејзажа и амбијента 
итд. и наменама раздвајаоа насељске макрпструктуре, кап и прпстпрнпг и 
прганизаципнпг ппвезиваоа свих врста зеленила у јединствени систем.  
 У реализацији билп кпг система зеленила и планираоа зелене ппврщине јавнпг 
кприщћеоа нема никаквих ппсебних услпва и пгранишеоа. Преппрука плана је да се у 
насељима зелене ппврщине реализују: 
- ппдизаоем насељскпг парка   
- у пкућницама претежнп ппрпдишне стамбене градое 
- кап скверпви и кап зеленилп дуж магистрала и улица  
- кап кејпви - алеје дуж пбала впдптпкпва 
- кап слпбпдне ппврщине на ппдрушју стамбених заједница и блпкпва 
- кап сампсталне сппртскп-рекреативне ппврщине  
- у пквиру сппртскп-рекреативних пбјеката 
- у щкплским кпмплексима и вртићима 
 Защтитни ппјасеви мпгу свуда да се фпрмирају кап вище-функципнални биљни 
кпмплекси у границама грађевинске зпне, са функцијпм защтите насељске теритприје пд 
ветрпва, снежних нанпса, прешищћаваое и дптпка свежег ваздуха. 
            

ВЕРСКИ ПБЈЕКТИ 

 Верске пбјекте је мпгуће градити на грађевинскпм земљищту, у близини щкпла, 
задружних пбјеката и псталих пбјеката јавне намене на јавнпм и псталпм земљищту у 
грађевинскпм ппдрушју. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ЗА ГРАЂЕВИНСКП, ППЉППРИВРЕДНП, 

           ВПДНП И ЩУМСКП ЗЕМЉИЩТЕ 

 
 Прпстпрним планпм дефинищу се правила грађеоа и уређеоа ради регулисаоа 
грађеоа на ппљппривреднпм, впднпм и щумскпм земљищту, кап и ради регулисаоа 
грађеоа у грађевинскпм репну. 
 Изградоа и уређеое у насељима кпје немају планпве, изградоа ће се врщити на 
пснпву услпва датих пвим Прпстпрним планпм.  
 Правила се пднпсе и на уређеое и изградоу у насељима за кпја је предвиђена 
даља планска разрада, дп дпнпщеоа плана. 
 За уређајне пснпве примеоују се правила уређеоа и грађеоа  дата пвим Планпм. 
 Кап правила грађеоа за ппдрушја за кпја су дпнети урбанистишки планпви 
примеоују се правила из дпнетих планпва. 
 Утврђена правила у Прпстпрнпм плану су пснпв за издаваое Лпкацијских услпва. 
 
 На теритприји Града у примени су Прпстпрни планпви и тп: 
 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене регипналнпг центра за пбуку јединица 

за мултинаципналне пперације – База  "Југ"   

("Службени гласник Републике Србије", брпј 102/16) 
Прпстпрним планпм се утвђују кпмплекси са пдгпварајућим зпнама защтите и припадајућим зпнама 
изградое: 
Зпна забраоене градое  
За пптребе безбеднпг функципнисаоа кпмплекса специјалне намене усппстављају се зпне са 
режимпм забраоене градое на следећи нашин:  

ска махала“ и „Прница“,у ппјасу пд 500m 
пкп кпмплекса „База „Југ“ – „Цепптина“, „Вртпгпщ“ и „Бпрпвац“. Режим грађеоа у зпни забраоене 
градое ппдразумева пптпуну забрану изградое билп каквих пбјеката. Дпзвпљава се кприщћеое 
прпстпра у складу са ппстпјећпм наменпм.  
Зпна пграничене градое  
Пкп зпне забраоене градое кпмплекса „Вртпгпщ“ усппставља се зпна пгранишене градое у ппјасу 
пд 500 m. Режим кприщћеоа, уређеоа и грађеоа у зпни пгранишене градое ппдразумева забрану 
изградое: индустријских пбјеката, стамбених зграда, бплница, щкпла, дешјих вртића, пдмаралищта 
и слишних пбјеката. Дпзвпљена је изградоа сапбраћајница, далекпвпда и других пбјеката 
инфраструктуре. Усппстављаоем пве зпне задржава се ппстпјећа намена земљищта.  
За изградоу пбјеката у зпнама пгранишене градое неппхпдна је сагласнпст Министарства пдбране. 
Ппред тпга, Министарствп пдбране мпже издати ппсебне и специфишне услпве кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта на наведеним лпкалитетима.  
Зпна кпнтрплисане градое  
Зпна кпнтрплисане градое усппставља се на прпстпру у пбухвату КЗБ, у кпмплексу „Рујан“ ван зпна 
пгранишене градое, кап и у ппјасу пд 1000m пкп зпне пгранишене градое кпмплекса „Вртпгпщ“. У 
пвпј зпни забраоује се изградоа нпвих насеља, бплница, щкпла, дешјих вртића, пдмаралищта и 
слишних пбјеката. За изградоу пбјеката у пвпј зпни неппхпдна је сагласнпст Министарства пдбране. 
Усппстављаоем пве зпне задржава се ппстпјећа намена земљищта. У ппстпјећим границама 
грађевинскпг земљищта насеља кпје се налази у зпни кпнтрплисане градое усппстављенпј пвим 
Прпстпрним планпм, пмпгућава се замена у ппстпјећем габариту, рекпнструкција и дпградоа 
ппстпјећих пбјеката пп претхпднп дпбијенпј сагласнпсти Министарства пдбране, а на пснпву 
правила уређеоа и грађеоа утврђених прпстпрним планпм јединице лпкалне сампуправе, пднпснп 
урбанистишким планпм.  

 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене извприщта впдпснабдеваоа 
"Јелащница" 

("Службени гласник Републике Србије", брпј 39/17) 
Прпстпрним планпм утврђују се зпне са разлишитим режимима защтите: 
Зпна I акумулације „ЈЕЛАШНИЦА“ 
У зпни I акумулације „Јелащница“ (укупне ппврщине пкп 18 ha), усппставља се режим стрпгпг 
санитарнпг надзпра са забранпм изградое нпвих пбјеката и ппстрпјеоа кпји нису у функцији 
впдппривреде, шуваоа и пдржаваоа пбјеката бране и акумулације. Забраоује се пдлагаое свих 
врста птпада у пвпј зпни санитарне защтите акумулације. 
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Дпзвпљава се уређеое припбаља за планиране пещашке, рибплпвне и бициклистишке стазе, 
пдмприщта и видикпвце за пптребе туристишкп-рекреативнпг кприщћеоа акумулације, уз 
претхпднп прибављаое мищљеоа надлежних министарстава, пднпснп јавнпг впдппривреднпг 
предузећа (впдни услпви) и управљаша впдпвпднпг система, у кппрдинацији са псталим 
кприсницима акумулације (надлежним прганпм јединице лпкалне сампуправе и др.) и уз 
пбезбеђеое прганизпванпг прикупљаоа и пднпщеоа птпада. На акумулацији су мпгући сппртпви 
на впди, кприщћеое плпвила на електришни ппгпн и весла кап и пдвијаое рекреативнпг рибплпва 
(уз стрпгп пгранишенп кприщћеое хране за примамљиваое рибе). Забраоен је кавезни узгпј рибе и 
рибплпв мрежама, а пприбљаваое акумулације се мпже пбављати искљушивп на пснпву 
ихтиплпщких студија и прпјеката урађених пд стране за тп лиценциране институције. Није дпзвпљен 
прилаз мптпрним впзилима, напајаое стпке и сл. 
Зпна II акумулације „ЈЕЛАШНИЦА“ 
На прпстпру зпне II акумулације „Јелащница“ (укупне ппврщине пкп 182 ha), усппставља се режим 
кпнтрплисанпг кприщћеоа прпстпра и сталнпг санитарнпг надзпра са забранпм изградое пбјеката 
кпји угрпжавају здравствену исправнпст впде на извприщту. 
Задржавају сe ппстпјећи стамбени и екпнпмски пбјекти дпмаћинстава (са сталним пребивалищтем), 
кпји су ппстпјали пре изградое акумулације, уз пбавезу управљаша впдпвпднпг система да у рпку пд 
12 месеци пд дпнпщеоа Прпстпрнпг плана пбезбеди санитарнп безбеднп прикупљаое и 
прешищћаваое свих птпадних впда на грађевинскпј, пднпснп катастарскпј парцели 
(впдпнепрппусни септишке јаме са две или три кпмпре, кпје ће празнити јавнп кпмуналнп предузеће 
пп аутпматизму, без утицаја власника, кап и ппд услпвпм безбеднпг прикупљаоа пспке из щтала 
какп не би некпнтрплисанп истицала у пкружеое, пднпснп оеним кприщћеоем ван зпне II на 
санитарнп безбедан нашин) у кпм слушају се пмпгућава и рекпнструкција или замена ппстпјећих 
стамбених и екпнпмских пбјеката за сппствене пптребе дпмаћинстава нпвим пбјектима. 
Изградоа нпвих сапбраћајница пгранишава се на категприју ппщтинских јавних, ппљских и щумских 
путева. Дуж свих ппстпјећих и планираних путева пбезбеђује се инфраструктура за прикупљаое 
атмпсферских впда са сепаратприма нафтних деривата. 
Изградоа дистрибутивне електрпенергетске, електрпнске кпмуникаципне мреже, лпкалне 
впдпвпдне и канализаципне инфраструктуре се усклађује са режимпм защтите акумулације. 
Дпзвпљава се уређеое пещашкп-излетнишких, бициклистишких и рибплпвних стаза и планиранп 
уређеое припбаља акумулације (за пдмприщта и видикпвце - екплпщке пунктпве у функцији 
защтите извприщта и туристишкп-рекреативне презентације акумулације и прилаз ревирима за 
сппртски рибплпв) уз претхпднп прибављаое мищљеоа јавнпг впдппривреднпг предузећа и 
впдних услпва, сагласнпсти и дпзвпле надлежнпг пргана јединице лпкалне сампуправе и уз 
пбезбеђеое прганизпванпг прикупљаоа и пднпщеоа птпада. 
Забраоена је експлпатација камена, щљунка, песка и сви други рударски радпви. 
На кпнтакту зпне II санитарне защтите акумулације са вансливнпм ппврщинпм (севернп пд бране), 
мпгуће је планирати пункт у функцији туристишкп-рекреативне ппнуде са санитарним садржајима, 
уз претхпднп прибављаое мищљеоа надлежних министарстава пднпснп јавнпг впдппривреднпг 
предузећа (впдни услпви) и управљаша впдпвпднпг система, у кппрдинацији са псталим 
кприсницима акумулације (надлежним прганпм јединице лпкалне сампуправе и др.) и уз 
пствариваое санитарнп безбеднпг прикупљаоа и евакуације птпадних впда ван слива ка ПППВ. 
Зпна III акумулације „ЈЕЛАШНИЦА“ 
У зпни III акумулације „Јелащница“ (ппврщине пкп 6540 ha), усппставља се режим кпнтрплисане 
изградое и кприщћеоа прпстпра кпји пбезбеђује защтиту квалитета впда и здравствену исправнпст 
впде извприщта. Ради се самп п ппјашаним мерама санитације, а не п рестрикцији кпја би 
угрпжавала развпј насеља. У пвпј зпни није дпзвпљенп некпнтрплисанп деппнпваое кпмуналнпг и 
другпг птпада, лпцираое и уређеое деппнија шврстпг птпада, деппнпваое, складищтеое и 
трансппрт ппасних материја и материја кпје се не смеју директнп или индиректнп унпсити у впде. 
Није дпзвпљенп грађеое прпизвпдних ппгпна, термпенергетских и других пбјеката, кап ни 
пбављаое рударских и других радпва шије птпадне впде садрже загађујуће материје или на билп 
кпји нашин угрпжавају квалитет и режим впда. Дпзвпљена је реализација пбјеката вищих нивпа 
финализације, са „шистим“ технплпгијама кпје немају шврсте или тешне птпадне и ппасне материје. 
Дпзвпљенп је градити мале занатскп-индустријске ппгпне (пбјекти за прераду ппљппривредних 
прпизвпда, мини-хладоаше, сущаре, млинпви и сл.), уз пбавезу да се птпадне впде прешисте дп 
прпписане класе квалитета пре испущтаоа у реципијент. У слушају ппстпјаоа каменплпма, 
предузеће се технишке мере кпје спрешавају да птпадне материје дпспеју у впдптпк билп у расутпм 
(материјал пткривке, ситне фракције из сепарација) или у тешнпм стаоу (суспендпван нанпс настап 
испираоем фракција). 
Кприщћеое и уређеое ппљппривреднпг и щумскпг земљищта засниваће се на прпграму уређеоа 
тих земљищта у зпнама защтите извприщта впда. Није дпзвпљена интензивна упптреба пестицида, 
хербицида и вещташких ђубрива на земљищту кпје се кпристи у ппљппривредне сврхе. 
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У насељима и зпнама са стамбеним, туристишким и екпнпмским пбјектима, кпд кпјих се на билп 
кпји нашин мпгу угрпзити изданске, ппврщинске впде и акумулација, пбезбедиће се санитарнп 
безбеднп прикупљаое и прешищћаваое или пдвпђеое птпадних впда ван слива акумулације, щтп 
услпвљава реализацију канализаципних система и пдгпварајућих ПППВ. За насеља, у кпјима збпг 
кпнфигурације терена и разуђенпсти, реализација канализаципнпг система није реална – 
примеоује се санитација на нивпу дпмаћинстава или групе кућа, путем прпписних сенгрупа и 
резервпара/талпжница за сакупљаое птпадних впда. Спрпвещће се санитарнп уређеое насеља уз 
забрану деппнпваоа кпмуналнпг и другпг птпада, те материја кпје се не смеју директнп или 
индиректнп унпсити у впде. Изврщиће се лпцираое и уређеое деппнија шврстпг птпада, кап и 
санација ппстпјећих мини фарми, такп да испуоавају све санитарнп-технишке услпве кпји 
пбезбеђују пптпуну сигурнпст пд загађиваоа впда и тла. Трансппрт ппасних материја дпзвпљен је 
искљушивп уз кпнтрплисан превпз и ппд пратопм. Развпј и уређеое лпкалне сапбраћајне и 
технишке инфраструктуре реализпваће се без ппсебних захтева у ппгледу защтите акумулације. 
За пптребе туристишкп-рекреативнпг кприщћеоа слива акумулације „Јелащница“, дпзвпљава се 
реализација излетнишких, рибплпвних, пещашких, бициклистишких, кап и дела скијалищта у пквиру 
планиранпг прпјекта на Беснпј Кпбили, шије уређеое захтева изградоу скијащке (жишаре, ски-стазе) 
и друге пратеће инфраструктуре и санитарнп пбезбеђених маоих пбјеката за пптребе скијаща, 
инфпрмисаое и предах туриста (пдмприщта, видикпвци, ски рестпрани, заклпни за склаоаое пд 
невремена и сл.). 

 Прпстпрни план ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ - граница Републике 
Макединије  

("Службени гласник Републике Србије", брпј 77/02) 

 Измене и дппуне прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ - 
граница Републике Макединије 
 ("Службени гласник Републике Србије", брпј 127/14). 

Устанпвљава се следећи режим кприщћеоа прпстпра у защтитним ппјасима магистралних 
инфраструктурних система у Инфраструктурнпм кпридпру, и тп у: 
1) неппсреднпм ппјасу защтите - усппставља се режим стрпгп кпнтрплисанпг кприщћеоа прпстпра, 
кпјим се: 
(1) у нашелу се не дпзвпљава изградоа нпвих и рекпнструкција ппстпјећих пбјеката, изузев пних кпје 
су у функцији аутппута, пруге велике брзине и развпднпг гаспвпда (трасе, пбјекти и др.), а прпстпр 
ван насеља се мпже кпристити кап щумскп и ппљппривреднп земљищте, и  
(2) у нашелу се не дпзвпљава изградоа нпвих и рекпнструкција ппстпјећих пбјеката и ппдизаое 
трајних засада у неппсреднпм ппјасу защтите магистралнпг пптишкпг кабла; 
2) щирем ппјасу защтите - усппставља се режим кпнтрплисанпг кприщћеоа прпстпра, кпјим се 
дпзвпљава развпј ппстпјећих и нпвих активнпсти кпје нису у кплизији са функципналним и 
технишким захтевима планираних магистралних инфраструктурних система.  

 Прпстпрни  план ппдрушја ппсебне намене слива акумулације "Првпнек"  
Плука п изради Прпстпрнпг плана ппсебне намене слива акумулације Првпнек    
("Службени гласник Републике Србије", брпј 17/17) 
Прпстпрним планпм утврђују се зпне са разлишитим режимима защтите: 
Зпна I акумулације 
У зпни I акумулације „Првпнек“ (ппврщине 90,59 ha), усппставља се режим стрпгпг санитарнпг 
надзпра са забранпм изградое пбјеката и ппстрпјеоа кпји нису у функцији впдппривреде, шуваоа и 
пдржаваоа пбјеката бране и акумулације. Забраоује се пдлагаое свих врста птпада у пвпј зпни 
санитарне защтите акумулације. 
Дпзвпљава се изградоа шетири краће депнице сервисних сапбраћајница за приступ акватприји на 
деснпј пбали језера, пд ппстпјећег лпкалнпг пута бр. 15 и једна на левпј пбали, у близини 
впдпзахватне куле (Реферална карта 5.). Дпзвпљава се и уређеое припбаља за планиране пещашке, 
рибплпвне и бициклистишке стазе, пдмприщта и видикпвце за пптребе туристишкп-рекреативнпг 
кприщћеоа акумулације, уз претхпднп прибављаое мищљеоа надлежних министарстава, пднпснп 
јавнпг впдппривреднпг предузећа (впдни услпви) и управљаша впдпвпднпг система, у кппрдинацији 
са псталим кприсницима акумулације (надлежним прганпм јединице лпкалне сампуправе и др.) и 
уз пбезбеђеое прганизпванпг прикупљаоа и пднпщеоа птпада. На акумулацији су мпгући сппртпви 
на впди, кпнтрплисанп кприщћеое плпвила на електришни ппгпн и весла, кап и пдвијаое 
рекреативнпг рибплпва (узстрпгп пгранишенп кприщћеое хране за примамљиваое рибе). Забраоен 
је кавезни узгпј рибе и рибплпв мрежама, а пприбљаваое акумулације се мпже пбављати 
искљушивп на пснпву ихтиплпщких студија и прпјеката урађених пд стране за тп лиценциране 
институције. Није дпзвпљен прилаз мптпрним впзилима, напајаое стпке и сл. 
Зпна II акумулације 
На прпстпру зпне II акумулације „Првпнек“ (ппврщине 520,86 ha), усппставља се режим 
кпнтрплисанпг кприщћеоа прпстпра и сталнпг санитарнпг надзпра са забранпм изградое пбјеката 
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кпји угрпжавају здравствену исправнпст впде на извприщту. Забраоена је изградоа нпвих 
стамбених и угпститељских пбјеката. 
Задржавају сe ппстпјећи стамбени и екпнпмски пбјекти дпмаћинстава, уз пбавезу управљаша 
впдпвпднпг система да у рпку пд 12 месеци пд дпнпщеоа Прпстпрнпг плана пбезбеди санитарнп 
безбеднп прикупљаое и прешищћаваое свих птпадних впда на грађевинскпј, пднпснп катастарскпј 
парцели. Дпзвпљава се рекпнструкција, санација и адаптација ппстпјећих пбјеката. 
Задржавају се други ппстпјећи пбјекти, кап щтп су куће за пдмпр и други пбјекти, акп не угрпжавају 
безбеднпст извприщта, уз пбавезу да се пбезбеди санитарнп безбеднп прикупљаое и 
прешищћаваое свих птпадних впда (впдпнепрппусне септишке јаме). 
Дпзвпљава се рекпнструкција, санација и адаптација ппстпјећих пбјеката. Дпзвпљена је дпградоа 
ппстпјећег некатегприсанпг пута Стара Брезпвица-Глпг, на депницама у пвпј зпни. 
Изградоа дистрибутивне електрпенергетске, електрпнске кпмуникаципне мреже, лпкалне 
впдпвпдне и канализаципне инфраструктуре, усклађује се са режимпм защтите акумулације. 
Дпзвпљава се изградоа пбјеката за прпизвпдоу енергије из пбнпвљивих извпра (спларне 
електране). 
Дпзвпљава се уређеое пещашкп-излетнишких, бициклистишких и рибплпвних стаза, кап и планиранп 
уређеое припбаља акумулације (за пдмприщта и видикпвце – екплпщке пунктпве у функцији 
защтите извприщта и туристишкп-рекреативне презентације акумулације и прилаз ревирима за 
сппртски рибплпв), уз претхпднп прибављаое мищљеоа јавнпг впдппривреднпг предузећа и 
впдних услпва, сагласнпсти и дпзвпле надлежнпг пргана јединице лпкалне сампуправе и уз 
пбезбеђеое прганизпванпг прикупљаоа и пднпщеоа птпада. 
Забраоена је експлпатација камена, щљунка, песка и сви други рударски радпви. Забраоенп је 
фпрмираое деппнија кпмуналнпг птпада, прпщиреое и фпрмираое нпвих грпбаља. Забраоена је 
упптреба пестицида, хербицида и инсектицида, упптреба хемијскпг ђубрива и тешнпг и шврстпг 
стајоака. Упптреба средстава за защтиту биља и минералних ђубрива мпра бити усаглащена, пп 
врсти и кплишини, са агрппедплпщким услпвима и мпгућнпстима защтите впда. У ппгледу врста 
култура, преднпст имају ливаде са племенитим травама, лекпвитим биљем, махунаркама и др. 
Кприщћеое щума је у функцији антиерпзивне защтите, те је дпзвпљена самп селективна сеша, уз 
пшуваое пснпвне структуре щумске масе кап защтитнпг елемента терена. 
Зпна III акумулације 
У зпни III акумулације „Првпнек“ (ппврщине 7927,43 ha), усппставља се режим кпнтрплисане 
изградое и кприщћеоа прпстпра, кпји пбезбеђује защтиту квалитета впда и здравствену исправнпст 
впде извприщта. У пвпј зпни се примеоују ппјашане мере санитације, али не и рестрикција кпја би 
угрпжавала развпј насеља. Дпзвпљена је изградоа стамбених, екпнпмских, угпститељских, 
кпмерцијалних и туристишких пбјеката. 
У пвпј зпни није дпзвпљенп некпнтрплисанп деппнпваое кпмуналнпг и другпг птпада, лпцираое и 
уређеое деппнија шврстпг птпада, деппнпваое, складищтеое и трансппрт ппасних материја и 
материја кпје се не смеју директнп или индиректнп унпсити у впде. 
Није дпзвпљенп грађеое прпизвпдних ппгпна, термпенергетских и других пбјеката, кап ни 
пбављаое радпва, шије птпадне впде садрже загађујуће материје или на билп кпји нашин угрпжавају 
квалитет и режим впда. Дпзвпљена је реализација пбјеката вищих нивпа финализације, са „шистим” 
технплпгијама кпје немају шврсте или тешне птпадне и ппасне материје. Дпзвпљенп је градити мале 
занатскп-индустријске ппгпне (пбјекти за прераду ппљппривредних прпизвпда, мини-хладоаше, 
сущаре, млинпве и др.), уз пбавезу да се птпадне впде прешисте дп прпписане класе квалитета пре 
испущтаоа у реципијент. 
За насеља, у кпјима збпг кпнфигурације терена и разуђенпсти, реализација канализаципнпг система 
није реална – примеоује се санитација на нивпу дпмаћинстава или групе кућа, путем прпписних 
сенгрупа и резервпара/талпжница за сакупљаое птпадних впда. Спрпвещће се санитарнп уређеое 
насеља уз забрану деппнпваоа кпмуналнпг и другпг птпада, те материја кпје се не смеју директнп 
или индиректнп унпсити у впде. Изврщиће се лпцираое и санитација пдлагалищта шврстпг птпада, 
кап и санација фарми, такп да испуоавају све санитарнп-технишке услпве кпји пбезбеђују пптпуну 
сигурнпст пд загађиваоа впда и тла. 
Забраоенп је пбављаое рударских радпва (ппврщински и ппдппврщински радпви, минираое тла), 
прпдпр у слпј кпји застире ппдземну впду и пдстраоиваое слпја кпји застире впдпнпсни слпј, и 
других радпва шије птпадне впде садрже загађујуће материје или на билп кпји нашин угрпжавају 
квалитет и режим впда. 
Развпј и уређеое лпкалне сапбраћајне и технишке инфраструктуре реализпваће се без ппсебних 
захтева у ппгледу защтите акумулације. 
За пптребе туристишкп-рекреативнпг кприщћеоа слива акумулације „Првпнек“, дпзвпљава се 
реализација излетнишких, рибплпвних, пещашких, бициклистишких стаза и друге пратеће 
инфраструктуре и санитарнп пбезбеђених маоих пбјеката за пптребе инфпрмисаоа и предаха 
туриста (пдмприщта, видикпвци, рестпрани, заклпни за склаоаое пд невремена и сл). 
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У прпцедури је израда нпвпг Катастра малих хидрпелектрана пд стране Министарства рударства и 
енергетије и дп оегпвпг дпнпщеоа на ппдрушју слива впдптпка Првпнек изградоа малих 
хидрпелектрана није дпзвпљена. Будућа изградоа на сливу ће се пдвијати уз пбавезну 
(искљушиву) сагласнпст управљаша извприщта впдпснабдеваоа "Првпнек". 

 
На ппдрушју Града Враоа у примени су:  

 Генерални урбанистишки план Враоа  
("Службени гласник града Враоа", брпј 7/10), шије су Измене и дппуне у изради. 
Генерални план  је разрађен Планпвима генералне регулације зпне 1,2,3,4 и 5 и 
планпвима детаљне регулације. 
 

Планпви детаљне регулације у граници Прпстпрнпг плана кпји су у примени:  

 ПДР за изградоу ТС 400/110 KV „Враое 4“ КП Дпое Требещиое, град Враое, 
("Службени гласник града Враоа", брпј 27/09); 

 ПДР за расплет далекпвпда 400, 110 и 35 KV кпд ТС 400/110 KV „Враое 4“ град 
Враое  
("Службени гласник града Враоа", брпј 12/10); 

 ПДР развпднпг гаспвпда РГ 11-02 Лескпвац-Враое са пратећим пбјектима на 
теритприји града Враоа  
("Службени гласник града Враоа", брпј 14/10); 

 ПДР Александрпвашкпг језера  
("Службени гласник града Враоа", брпј 28/11); 

 ПДР централне зпне скијалищта Бесна Кпбила  
("Службени гласник града Враоа", брпј 72/09); 

 ПДР привреднп-радне зпне „Бунущевац“ у Враоу  
("Службени гласник града Враоа", брпј 4/13 и 6/13); 

 Измене и дппуне ПДР привреднп радне зпне Бунущевац 2 у Враоу  
("Службени гласник града Враоа", брпј 27/17); 

 ПДР цевпвпда сирпве впде пд бране Првпнек дп ппстрпјеоа за прераду пијаће 
впде у Враоскпј баои 
("Службени гласник града Враоа", брпј 14/13); 

 ПДР Система за прешищћаваое птпадних впда у Враое  
("Службени гласник града Враоа", брпј 28/12); 

 ПДР кплектпра птпадних впда пд Враоске Баое, насеља Ранутпвац и Суви Дпл дп 
ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда у Враоу  
("Службени гласник града Враоа", брпј 24/16); 

 ПДР регипналне деппније Метерис у Враоу  
("Службени гласник града Враоа", брпј 36/13). 

 За наведене планпве у административнпм ппдрушју града Враоа примеоују се 
правила грађеоа и уређеоа дефинисана у тим планпвима.  
 Прпстпрним планпм Града Враоа пбуставља се примена ПДР привреднп-радне 
зпне Бунущевац 3 у Враоу ("Службени гласник града Враоа", брпј 35/16). За ПДР привреднп 
радне зпне Бунущевац 3 у Враоу  престају да важе правила грађеоа и уређеоа 
дефинисана у плану и примеоиваће се правила уређеоа и грађеоа из Прпстпрнпг плана 
Града Враоа. 
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3.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 

 

3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

ПРПСТПРНИМ ПЛАНПМ УТВРЂУЈЕ СЕ ИЗРАДА ПЛАНПВА: 
 

Генерални план: 
 Измене и дппуне Генералнпг урбанистишкпг плана Враоа. 

  

План генералне регулације: 
 Измене и дппуне планпва генералне регулације Зпне 1, 2, 3, 4 и 5 у Враоу; 
 Измене и дппуне плана генералне регулације Враоске Баое; 
 План генералне регулације мреже ппстрпјеоа за навпдоаваое са језерпм и 

бранпм  "Вртпгпщ"; 
 Планпви генералне регулације за насеља: Крива Феја, Давидпвац, Дпои Вртпгпщ,  

Дпои Нерадпвац, Ранутпвац, Ратаје, Власе и Дубница. 
План генералне регулације мпже се дпнети и за мреже пбјеката и ппврщине јавне 
намене. 
 

План детаљне регулације: 
 привреднп радне зпне Бунущевац, 
 привреднп радне зпне Ристпвац; 
 привреднп радне зпне Бресница; 
 Измене и дппуне ПДР-а  цевпвпда сирпве впде пд бране Првпнек дп ппстрпјеоа 

за прераду пијаће впде у Враоскпј Баои; 
 ппдбрански деп  акумулације "Првпнек"; 
 трасе тпплпвпда пд Враоске Баое дп Враоа; 
 привреднп - радних зпна у административнпм ппдрушју града Враоа;  
 Дпбре впде; 
 Кумаревска Шука; 
 инфраструктурних пбјеката на теритприји града Враоа; 
 система за навпдоаваое; 
 уређеое впдптпка Јужне Мправе на теритприји Града Враоа; 
 прпмене регулације у ппстпјећим грађевинским ппдрушјима насеља. 

План детаљне регулације мпже се дпнети и када прпстпрним, пднпснп урбанистишким 
планпм јединице лпкалне сампуправе оегпва израда није пдређена, на пснпву пдлуке 
надлежнпг пргана или пп захтеву лица кпје са јединицпм лпкалне сампуправе закљуши  
угпвпр п финансираоу израде тпг планскпг дпкумента. 
 

Уређајне пснпве насеља: 
Уређајне пснпве су саставни деп Прпстпрнпг плана и тп: 
Гпрои Вртпгпщ, Златпкпп, Бресница, Гплемп Селп, Барелић и Ристпвац.  
Уређајне пснпве мпгу да се израђују и за друга сепска насеља укпликп ппстпји пптреба за 
оихпвпм израдпм.  
 

Урбанистишки прпјекат: 
 за туристишке и привредне зпне и кпмплексe кпји су већи пд 0,2ha; 
 за ппслпвнп-услужни кпмплекс Девптин; 
 за Маркпвп Кале; 
 за мини хидрпелектране; 
 за рибоаке, азиле за живптиое; 
 за верске пбјекте и тд. 
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Урбанистишки прпјекат се израђује када је тп предвиђенп планским дпкументпм или на 
захтев инвеститпра, за пптребе урбанистишкп-архитектпнскпг пбликпваоа ппврщина 
јавне намене и урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкације. 
 
Идејни и главни прпјекти 

 изградоа и рекпнструкција државних путева, ппщтинских путева и 
некатегприсаних путева; 

 изградоа и рекпнструкција инфраструктурних пбјеката; 
 изградоа и рекпнструкција енергетских пбјеката; 
 сапбраћајнп ппвезиваое насељених места са ппщтинским и некатегприсаним 

путевима. 
 
 
ПЛАНПВИ КПЈИ СЕ ДИРЕКТНП СПРПВПДЕ 
 
Прпстпрни планпви ппдрушја ппсебне намене: 

 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене регипналнпг центра за пбуку јединица 
за мултинаципналне пперације – База  "Југ" 

 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене извприщта впдпснабдеваоа 
"Јелащница" 

 Прпстпрни план ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра Нищ - граница Републике 
Макединије и Измене и дппуне Прпстпрнпг плана ппдрушја инфраструктурнпг 
кпридпра Нищ - граница Републике Макединије 

 
УСКЛАЂИВАОЕ ППСТПЈЕЋИХ УРБАНИСТИШКИХ ПЛАНПВА 
 

Генерални план: 

 Генерални урбанистишки план Враоа 

 

Планпви генералне регулације: 

 ПГР зпне 1 у Враоу; 

 ПГР зпне 2 у Враоу; 

 ПГР зпне 3 у Враоу; 

 ПГР зпне 5 у Враоу; 

 ПГР зпне 4 у Враоу ; 

 ПГР Враоске Баое. 
 

Планпви детаљне регулације 

 ПДР блпка „Сппртскп рекреативни центар“ у Враоу; 

 ПДР градске реке пд државнпг пута I реда Бепград-Враое дп ущћа у реку Јужну 
Мправу и кпмплекса напущтене деппније „Дпое Враое“ у Враоу; 

 ПДР развпднпг гаспвпда РГ 11-02 Лескпвац-Враое са пратећим пбјектима на 
теритприји града Враоа; 

 ПДР пптеза између улица Булевар АВНПЈ-а, париске кпмуне и Мпще Пијаде у 
Враоу; 

 ПДР пптеза између улица щумадијска, девет Југпвића, синђелићева и црнпгпрска 
у Враоу; 

 ПДР цевпвпда сирпве впде пд бране Првпнек дп ппстрпјеоа за прераду пијаће 
впде у Враоскпј баои; 

 ПДР пптеза између нерадпвашкпг пута и пбилазнице у Враоу; 

http://www.urbanizamvr.rs/cir/planovi-cir/plan-gen-reg-cir?id=77
http://www.urbanizamvr.rs/cir/planovi-cir/plan-gen-reg-cir?id=78
http://www.urbanizamvr.rs/cir/planovi-cir/plan-gen-reg-cir?id=79
http://www.urbanizamvr.rs/cir/planovi-cir/plan-gen-reg-cir?id=81
http://www.urbanizamvr.rs/cir/planovi-cir/plan-gen-reg-cir?id=82
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 ПДР ппслпвнп прпизвпдне зпне Рибинце 1 у Враоу; 

 ПДР центра Гпрое Шарщије у Враоу; 

 ПДР између улица Змај Јпвина и призренска у Враоу; 

 ПДР између улица радних бригада, рударска и Будисава Щпщкића у Враоу, 

 ПДР Дпои Асамбаир 1 у Враоу; 

 ПДР Дпои Асамбаир 1 у Враоу; 

 ПДР ппслпвнп прпизвпдне зпне Рибинце 1 у Враоу; 

 ПДР насеља Смпница у Враоскпј Баои; 

 ПДР дела трасе кплектпра птпадних впда пд Сплунске улице дп ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда у Враоу; 

 ПДР за изградоу ТС 400/110 KV „Враое 4“ КП Дпое Требещиое, град Враое; 

 ПДР за расплет далекпвпда 400, 110 и 35 KV кпд ТС 400/110 KV „Враое 4“ град 
Враое;  

 ПДР пптеза уз Нерадпвашки пут у Враоу; 

 ПДР развпднпг гаспвпда РГ 11-02 Лескпвац-Враое са пратећим пбјектима на 
теритприји града Враоа; 

 ПДР Александрпвашкпг језера;  

 ПДР централне зпне скијалищта Бесна Кпбила;  

 ПДР привреднп-радне зпне „Бунущевац“ у Враоу;  

 ПДР привреднп радне зпне Бунущевац 2 у Враоу; 

 ПДР привреднп радне зпне Бунущевац 3 у Враоу; 

 ПДР Сппртскп рекреативни центар у Враоскпј Баои; 

 ПДР у насељу Рудина у Враоу; 

 ПДР цевпвпда сирпве впде пд бране Првпнек дп ппстрпјеоа за прераду пијаће 
впде у Враоскпј баои; 

 ПДР Система за прешищћаваое птпадних впда у Враое; 

 ПДР кплектпра птпадних впда пд Враоске Баое, насеља Ранутпвац и Суви Дпл дп 
ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда у Враоу; 

 ПДР регипналне деппније Метерис у Враоу. 
 Дп усклађиваоа, наведени урбанистишки планпви се мпгу примеоивати у 
делпвима кпји нису супрптни са планским рещеоима, правилима и смерницама 
Прпстпрнпг плана.  
 
ТАБЕЛА  КАПИТАЛНИХ ПРПЈЕКАТА ГРАДА ВРАОА ЗА ПЕРИПД ПД  2018. ДП 2022.  
 

 
Назив прпјеката 

Щифра и назив 
прпграма кпме 

припада прпјекат 
Ппднпсилац 

Статус 
дпкументаци

је 

1 
Инфраструктурнп ппремаое Слпбпдне зпне 
на прпстпру  ПДР Бунущевац 1   

Прпграм 1 – 
Лпкални развпј и 
прпстпрнп 
планираое 

Град Враое 
У тпку 
извпђеое 
радпва 

2 
Изградоа пбилазнице дп  Слпбпдне зпне са 
раскрсницпм на Нерадпвашкпм путу 

Прпграм 7 – Путна 
инфраструктура 

Град Враое 
У тпку 
извпђеое 
радпва 

3 
Изградоа фабрике за третман птпадних 
впда и замена азбестних цеви на теритприји 
града 

Прпграм 2 –
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП„Впдпвпд“ 
У тпку 
извпђеое 
радпва 
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Назив прпјеката 

Щифра и назив 
прпграма кпме 

припада прпјекат 
Ппднпсилац 

Статус 
дпкументаци

је 

4 
Заврщетак изградое зграде Ппзприщта 
“Бпра Станкпвић” 

Прпграм 13 – 
Развпј културе 

Град Враое 
У тпку 
извпђеое 
радпва 

5 
Изградоа фекалнпг кплектпра дужине пкп 
1.474м дп Слпбпдне зпне 

Прпграм 2 –
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 
У тпку 
извпђеое 
радпва 

6 
Рекпнструкција градскпг стадипна у 
сарадои са Мпнтанпм из Бугарске 

Прпграм 14 – 
Развпј сппрта и 
пмладине 

Град Враое 
У тпку 
извпђеое 
радпва 

7 

Суфинансираое изградое хирущкпг блпка 
(инфраструктура: впдпвпд, атмпсферска и 
фекална канализација, приступна 
сапбраћајница и јавна расвета) 

Прпграм 12 – 
Примарна 
здравствена 
защтита 

Град Враое 
У тпку 
извпђеое 
радпва 

8 Изградоа вртића у насељу “Ращка” 
Прпграм 8 – 
Предщкплскп 
васпитаое 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 

9 

Ппдрщка развпју ппљппривреде крпз 
суфинансираое набавке селекципнисаних 
раса дпмаћих живптиоа, садница и саднпг 
материјала, пластеника, система за 
навпдоаваое и ппреме за бущеое бунара 

ПРПГРАМ 5 – 
Развпј 
ппљппривреде 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 

10 
Рекпнструкција зграде Нарпднпг 
универзитета 

Прпграм 13 – 
Развпј културе 

ЈУ Нарпдни 
универзитет 

Спремнп за 
реализацију 

11 Пбнпва фасада у щеталищнпј зпни 
Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 

12 
Замена система за грејаое у ПЩ „Јпван 
Јпванпвић - Змај“ 

Прпграм 9 – 
Пснпвнп 
пбразпваое 

ПЩ „Јпван 
Јпванпвић - 
Змај“ 

Спремнп за 
реализацију 

13 Рекпнструкција ПЩ „Бранкп Радишевић“ 
Прпграм 9 – 
Пснпвнп 
пбразпваое 

ПЩ „Бранкп 
Радишевић“ 

Спремнп за 
реализацију 

14 
Рекпнструкција и дпградоа ПЩ „Бранислав 
Нущић“ Ратаје 

Прпграм 9 – 
Пснпвнп 
пбразпваое 

ПЩ 
„Бранислав 
Нущић“ 
Ратаје 

Спремнп за 
реализацију 

15 
Санација и дпградоа северпзападнпг блпка 
на згради Гимназије „Бпра Станкпвић“ (IV и 
V фаза) 

Прпграм 10 – 
Средое 
пбразпваое 

Гимназије 
„Бпра 
Станкпвић“ 

Спремнп за 
реализацију 

16 
Ренпвираое унутращопсти зграде Центра за 
спцијални рад у Враоу и набавка теренскпг 
впзила 

Прпграм 11 – 
Спцијална защтита 

Центар за 
спцијални 
рад 

Спремнп за 
реализацију 

17 
Изградоа улице Раднишка  –  путни правац 
према фабрици СИМПП Враое и 
железнишкпј станици Враое 

Прпграм 7 – Путна 
инфраструктура 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 

18 
Изградое впдпвпдне мреже у селу 
Мпщтаница 

Прпграм 2 –
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 

19 
Рекпнструкција Пснпвне щкпле Радпје 
Дпманпвић у Враоу 

Прпграм 9 – 
Пснпвнп 
пбразпваое 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 
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Назив прпјеката 

Щифра и назив 
прпграма кпме 

припада прпјекат 
Ппднпсилац 

Статус 
дпкументаци

је 

20 
Изградоа инфраструктурнпг пбјекта на 
лпкацији у селима Тибужде и Златпкпп 

Прпграм 2 –
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 

21 
Изградоа кпмплекса базена у Враоскпј 
Баои- 

Прпграм 1 – 
Лпкални развпј и 
прпстпрнп 
планираое 

Градска 
ппщтина 
Враоска 
Баоа 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

22 
Рекпнструкција  сппртскп - рекреативнпг 
центра у Враоу 

Прпграм 14 - 
Развпј сппрта и 
пмладине 

Град Враое 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

23 
Рекпнструкција улице “Бпра Станкпвић” и 
изградоа кружнпг тпка кпд гпрое касарне 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

24 
Изградоа рпбне пијаце “Текија” и ствараое 
услпва за рекпнструкцију и ппремаое 
пбјекта Дпма културе 

ПРПГРАМ 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

25 Уређеое пещашке зпне у Враоскпј Баои 

Прпграм 1 – 
Лпкални развпј и 
прпстпрнп 
планираое 

Градска 
ппщтина 
Враоска 
Баоа 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

26 
Замена шелишнпг цевпвпда Ø600 сирпве 
впде цевпвпдпм Ø800 у дужини пкп 10км 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

27 
Изградоа система за впдпснабдеваое и 
вещташкп пснежаваое 

ПРПГРАМ 4  - 
Развпј туризма 

Туристишка 
прганизација 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

28 
Изградоа ски лифта „Суви Извпр“ на Беснпј 
Кпбили 

ПРПГРАМ 4  - 
Развпј туризма 

Туристишка 
прганизација 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

29 
Изградоа Регипналнпг центра за ванредне 
ситуације и пратеће инфраструктуре 

Прпграм 15 – 
Лпкална 
сампуправа 

Град Враое 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

30 
Рекпнструкција пута Враоска Баоа - 
Првпнек 

Прпграм 7 – Путна 
инфраструктура 

ГП Враоска 
Баоа 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

31 
Рекпнструкција пбјекта Задружнпг дпма у 
селу Дубница 

Прпграм 15 – 
Лпкална 
сампуправа 

Град Враое 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

32 
Прпщиреое деппније “Метерис” и 
изградоа рециклажнпг центра на деппнији 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое / 
ЈКП "Кпмрад" 

У тпку израда 
технишке 
дпкументаци
је 

33 
Рекпнструкција пбјекта Дпма културе – фаза 
1 – израда технишке дпкументације 

Прпграм 13 – 
Развпј културе 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 
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Назив прпјеката 

Щифра и назив 
прпграма кпме 

припада прпјекат 
Ппднпсилац 

Статус 
дпкументаци

је 

34 

Израда технишке дпкументације за 
реализацију капиталних инфраструктурних 
прпјеката у Враоскпј Баои (Уређеое кприта 
и припбаља реке Баощтице, изградоа 
зелене пијаце , изградоа летое ппзпрнице , 
изградоа стпшне пијаце) 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

Градска 
ппщтина 
Враоска 
Баоа 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

35 
Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију свих пснпвних и средоих 
щкпла на теритприји града Враоа  

Прпграм 9 и 10 - 
Пснпвнп и средое 
пбразпваое 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

36 Рекпнструкција и уређеое градскпг парка 

Прпграм 1 – 
Лпкални развпј и 
прпстпрнп 
планираое 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

37 
Изградоа приступне сапбраћајнице у 
ппслпвнп-прпизвпднпј зпни „Рибинце 1“ 

Прпграм 7 – Путна 
инфраструктура 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

38 

Инфраструктурнп ппремаое Слпбпдне зпне 
Враое на прпстпру Плана детаљне 
регулације „Бунущевац 2“,  „Бунущевац 3“ и 
„Бунущевац 4“ 

Прпграм 1 – 
Лпкални развпј и 
прпстпрнп 
планираое 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

39 Пдвпђеое птпадних впда села Ћукпвац 
Прпграм 6 – 
Защтита живптне 
средине 

МЗ 
„Ћукпвац“ 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

40 

Изградоа регипналнпг цевпвпда за 
впдпснабдеваое Враое-Нерадпвац-
Павлпвац-Ратаје- Александрпвац -  
Купининце – Црни луг – Жапскп-Гпрои и 
Дпои Вртпгпщ - Давидпвац 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

41 
Прпщиреое II висинске зпне 
впдпснабдеваоа на ппдрушју индустријске 
зпне „Бунущевац 1,2 и 3“ 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

42 
Рекпнструкција Фабрике за прешищћаваое 
впде 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

43 
Изградоа цевпвпда шисте впде пд 
ппстрпјеоа Кумаревска шука дп града 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 
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Назив прпјеката 

Щифра и назив 
прпграма кпме 

припада прпјекат 
Ппднпсилац 

Статус 
дпкументаци

је 

44 
Изградоа станице за препумпаваое 
канализације  и ппвезиваое са нпвим 
кплектпрпм (насеље Палестина) 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

45 
Изградоа канализације пп селима и 
ппвезиваое са будућим ПППВ 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

46 Уређеое ппдбранскпг дела бране Првпнек 
Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

47 
Изградоа III висинске зпне впдпснабдеваоа 
у Враоу 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ЈП „Впдпвпд“ 
Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

48 
Уређеое прпстпра за квантащку и стпшну 
пијацу 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

49 
Прпјекат технишке регулације сапбраћаја за 
град Враое и израда катастра хпризпнталне 
и вертикалне сигнализације 

Прпграм 7 – Путна 
инфраструктура 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

50 

Израда  технишке дпкументације за 
реализацију капиталних инфраструктурних 
прпјеката  (Бунущевац 4, мпст у селу 
Стрппскп, пут за Дапшевац, приступна 
сапбраћајница у ппслпвнпј зпни Рибинце, 
рекултивација старе деппније насеље исппд 
аутп пута, рекпнструкција и уређеое кприта 
река на теритприји града, азил за псе, азил 
за псе, итд) 

Прпграм 2 и 7 - 
Кпмунална 
делатнпст и 
сапбраћајна 
инфраструктура 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

51 Рекпнструкција ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ 
Прпграм 9 – 
Пснпвнп 
пбразпваое 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

52 Демпнстраципна фарма „Нуклеус“ 
Прпграм 10 – 
Средое 
пбразпваое 

Средоа 
ппљппривре
днп – 
ветеринарска 
щкпла 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 
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Назив прпјеката 

Щифра и назив 
прпграма кпме 

припада прпјекат 
Ппднпсилац 

Статус 
дпкументаци

је 

53 Изградоа Дпма културе у МЗ „Рибинце“ 
Прпграм 15 – 
Лпкална 
сампуправа 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

54 Враое на длану – видеп надзпр 
Прпграм 15 – 
Лпкална 
сампуправа 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

55 
Изградоа Тренинг центра за струшнп 
псппспбљаваое радникау индустријскпј 
зпни Бунущевац 

Прпграм 3 – 
Лпкални 
екпнпмски развпј 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

56 
Израда технишке дпкументације за изградоу 
кпмплекса изнад  парка у Враоскпј баои 

ПРПГРАМ 4  - 
Развпј туризма 

ГП Враоска 
Баоа 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

57 
Прпјекат тпплификације  - израда технишке 
дпкументације 

Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

ГП Враоска 
Баоа 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

58 
Израда технишке дпкументације за  
изградоу система за навпдоаваое у селу 
Гпрои Вртпгпщ  

Прпграм  5 – 
Развпј 
ппљпппривреде 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

59 
Кпмасација земљищта са ппбпљщаоем 
приступа пбрадивпм земљищту 

Прпграм 5 – Развпј 
ппљппривреде 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

60 
Израда планскп-технишке дпкументације за 
изградоу сппртске Гимназије и средое 
уметнишке щкпле са Дпмпм за ушенике 

Прпграм 10 – 
Средое 
пбразпваое 

ГП Враоска 
Баоа 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 

61 
Рекпнструкција средое Екпнпмскп – 
тргпвинске щкпле у Враоу 

Прпграм 10 – 
Средое 
пбразпваое 

Град Враое 
Спремнп за 
реализацију 

62 

Израда прпјектнп – технишке дпкументације 
за реализацију капиталних  прпјеката за 
рекпнструкцију дпмпва културе у селима 
Дпои Вртпгпщ, Гпрои Вртпгпщ и 
Требещиое и изградоу зелене  пијаце у 
насељима Дпое Враое и Ращка 

Прпграм 15 – 
Лпкална 
сампуправа и 
Прпграм 2 – 
Кпмунална 
делатнпст 

Град Враое 

Предстпји 
израда 
технишке 
дпкументаци
је 
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3.2. МЕРЕ ЗА ППДСТИЦАОЕ РАВНПМЕРНПГ ТЕРИТПРИЈАЛНПГ РАЗВПЈА  
 Пснпвни циљ планиране прганизације мреже насеља и центара је ствараое 
предуслпва за динамишан и равнпмеран развпј административнпг ппдрушја града Враоа, 
пднпснп децентрализација ппдрушја,  активираое и убрзани развпј сепских насеља кпји 
мпгу ппстати лпкални или секундарни центри и нпви пплпви развпја. Фпрмираоем 
заједница насеља ствприће се раципналнија мрежа и пмпгућити активираое 
пптенцијала, кап и превазилажеое ппстпјећих прпблема. Резултат пствареоа циља ће 
бити фпрмираое заједница насеља у пквиру кпјих ће се издвајати насеља кпја ће 
пбаваљати улпгу центра заједница насеља 
За пствариваое пснпвне кпнцепције пптребнп је: 
- ппстепенп ствприти ппвпљне мпгућнпсти и амбијент за редистрибуцију привредних 

пбјеката и пбјеката јавних служби Враоа, кап примарнпг центра у кприст псталих 
насеља какп би се пмпгућип равнпмернији развпј теритприје ппщтине; 

- активирати сепска насеља кпја у нареднпм перипду мпгу да израсту у секундарне 
центре. У секундарним центрима је припритет даље инфраструктурнп и кпмуналнп 
ппремаое, кап и ппдизаое нивпа развијенпсти пбјеката јавних служби; 

- убрзати развпј лпкалних центара; и  
- пбезбедити бпље функципналне везе између центара, щтп би се ппстиглп 

ппбпљщаоем сапбраћајне ппвезанпсти. 
 

3.3. КПППЕРАЦИЈЕ СА СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 
Сарадоа са лпкалним сампуправама у пкружеоу треба да се заснива на: 
- интереснпм ппвезиваоу руралних ппдрушја; 
- реализацији заједнишкпг, регипналнпг система за пдлагаое шврстпг птпада; 
- развпју малих и средоих предузећа у функцији туризма;  
- ппбпљщаоу сапбраћајних веза;  
- кприщћеоу ппљппривредних пптенцијала за снабдеваое хранпм, уз максималнп 

ангажпваое и развпј ппстпјећих и нпвих прерађивашких капацитета (мала и средоа 
предузећа); 

- дефинисаоу и реализпваоу важних сапбраћајних веза; 
- ппвезиваоу мрежа инфраструктуре, ппсебнп пп питаоу снабдеваоа впдпм; 
- ппвезиваоу већих сепских насеља ради развпја кпмплементарних функција;  
- пптенцираоу развпја малих и средоих предузећа; 
- дефинисаоу "индустријскпг парка" и слпбпдне царинске зпне, кпмплементарнп са 

привредним центрима; 
- усклађенпм развпју у кпридпру 10 и ппвезиваоу привредних центара; 
- ппвезиваоу ппљппривредних и туристишких пптенцијала и развпј ппсебних врста 

туризма. 

 
ПРЕКПГРАНИШНА САРАДОА 
 Град Враое свпју развпјну визију заснива на интегративним прпцесима и 
мпдернизацији. Један пд пснпвних кпрака на дпстизаоу развпјне визије је усппстављаое 
снажних партнерских веза са међунарпдним институцијама и прганизацијама, 
институцијама у земљи, лпкалним сампуправама у Србији и инпстранству, приватним и 
цивилним сектпрпм. 
 Пбласт међунарпдне сарадое је мпгуће ппсматрати крпз усппстављаое 
разлишитих пблика екпнпмске, културне и псталих пблика сарадое, заједнишку 
реализацију развпјних прпјеката и перманетне кпнтакте кпји имају за циљ да дппринесу 
спцип-екпнпмскпм развпју. 
 Еврппска унија, Америшка агенција за међунарпдни развпј – USAID, Уједиоене 
нације, Светска банка и пстале институције и прганизације интензивнп финансирају и 
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спрпвпде разлишите развпјне прпграме, у кпјима ушествује и град Враое. Кап резултат 
таквпг прпактивнпг приступа, имплементиран је велики брпј прпјеката из пбласти 
екпнпмије, али и културе, спцијалне защтите, защтите живптне средине, унапређеоа 
сервиса – јашаоа капацитета Градске управе и сл. 
 Важнпст међунарпдних интегративних прпцеса је акцентпвана и у најважнијим 
лпкалним стратещким дпкументима. 
 У Стратегији пдрживпг развпја града Враоа 2018 - 2022. гпдине, идентификпванп 
је вище прпјеката кпјима се планира интензивираое ппстпјеће прекпгранишне сарадое, 
пднпснп увпђеое нпвих мпдалитета исте, и тп: 
 Визија: Развијена инфраструктура и нивп пружаоа услуга пп ЕУ стандардима, какп би 
Враое ппсталп атрактиван регипнални центар 
Стратешки циљ 1: Саврмена инфраструктура у служби пдрживпг развпја града 
Враоа 
- Израда планске дпкументације за теритприју града Враоа 
 
Визија: Рурални развпј и развпј ппљппривреде у складу са стандардима Еврппске уније 
уз пптималнп кпришћеое и пчуваое распплпживих ресурса  
Стратешки циљ 2: Унапређеое ппљппривредне прпизвпдое и ствараое бпљих услпва 
за живпт и рад на селу 
- Развијати тржищнп пријентисану и кпнкурентну ппљппривреду  
 
Визија: Враое, мпдеран град у Еврппскпј унији, са развијенпм и пдрживпм лпкалнпм 
екпнпмијпм 
Стратешки циљ 3: Развијати пдрживу и кпнкурентну лпкалну екпнпмију 
- Развпј привредне структуре                                     
 
Визија: Град Враое кап пдгпвпрна лпкална сампуправа кпја пбезбеђује да сви имају 
једнаке шансе и мпгућнпсти да учествују у екпнпмскпм и друштвенпм живпту  
Стратешки циљ 4: Развијени  систем лпкалних услуга спцијалне защтите кпји ће бити у 
функцији задпвпљеоа пптреба свих грађана 
- Ппбпљщаое сарадое између институција спцијалне защтите, служби градске управе 
кпје се баве спцијалним питаоима, здравствених служби, правпсуђа, пплиције, 
пбразпваоа, HBO-а и медија 
 
Визија: Град Враое кап мпдеран пбразпвни и културни центар са запкруженим 
системпм инфпрмисаоа 
Стратешки циљ 4: Несметанп пдвијаое савременпг пбразпвнпг прпцеса, пчуваое 
културнпг наслеђа, квалитетнији културни прпграми и псамреоаваое рада медија 
- Ствараое бпљих услпва за рад пбразпвних устанпва, устанпва културе и медија 
 
Визија: Град Враое кап мпдеран пбразпвни и културни центар са запкруженим 
системпм инфпрмисаоа 
Стратешки циљ 5: Несметанп пдвијаое савременпг пбразпвнпг прпцеса, пчуваое 
културнпг наслеђа, квалитетнији културни прпграми и псамреоаваое рада медија 
- Ствараое бпљих услпва за рад пбразпвних устанпва, устанпва културе и медија 
 
Визија: Враое – град кпји на пдгпвпран и пдржив начин управљаоа живптнпм 
срединпм 
Стратешки циљ 6: Унапређеое и заштита живптне средине кап један пд услпва 
бпљег ждравља станпвништва 
- Здрава впда 
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3.4. УШЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПЛАНА  
1.  Лпкална сампуправа: 
- Град Враое; 
- Месне канцеларије; 
- Јавна предузећа; 
2.  Лпкалнп станпвништвп 
3.  Респрна Министарства: 
- Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре; 
- Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде; 
- Министарствп финансија; 
- Министарствп рударста и енергетике; 
- Министарствп  тргпвине, туризма и телекпмуникације; 
- Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја; 
- Министарствп здравља; 
- Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа; 
- Министарствп пдбране; 
- Министарствп пмладине и сппрта; 
- Министарствп културе и инфпрмисаоа; 
- Министарствп унутращоих ппслпва, и др. 
4.  Републичка Јавна предузећа, завпди, дирекције, институти, прганизације и друге 

институције, пстала правна лица и ппслпвни субјекти: 
- Републишки гепдетски завпд (Служба за катастар неппкретнпсти у Враоу); 
- Привредна кпмпра Србије (Регипнална привредна кпмпра - Лескпвац); 
- Центар за развпј Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга-Лескпвац (CRJPO); 
- Стална кпнференција градпва и ппщтина Србије; 
- Институт за развпј МСП; 
- Туристишка прганизација Србије; 
- ЈП "Србијащуме"  (Бирп за планираое и прпјектпваое у щумарству); 
- ЈП "Србијащуме" (Щумскп газдинствп "Враое"); 
- ЈВП "Србијавпде" (ВПЦ "МПРАВА" Нищ, Секција Владишин Хан); 
- Дирекција за впде Републике Србије; 
- Завпд за защтиту прирпде (РЈ "Нищ"); 
- Републишки хидрпметепрплпщки завпд; 
- Републишки сеизмплпщки завпд; 
- Институт за мултидисциплинарна истраживаоа; 
- Институт за земљищте; 
- Геплпщки институт Србије (Сектпр за хидрпгеплпгију и инжеоерску геплпгију); 
- ЈП "Путеви Србије" Бепград (Сектпр за стратегију, прпјектпваое и развпј); 
- ЈП  "Железнице Србије" Бепград ("Инфраструктура железнице Србије" Бепград); 
- ЈП "Електрппривреда Србије" Бепград; 
- АД "Електрпмрежа Србије" Бепград (Дирекција за пренпс електришне енергије); 
- ЕПС "Дистрибуција" д.п.п. Бепград  (Сектпр за планираое и инвестиције Враое); 
- ЈП "Србијагас" Нпви Сад  (Сектпр за развпј); 
- АД "Југпрпзгас" Бепград; 
- Агенција за енергетску ефикаснпст Републике Србије; 
- "Телекпм  Србије" АД Бепград (Диракција за технику, изврщна јединица Враое); 
- "Теленпр" д.п.п. Нпви Бепград;  
- "VIP" Бепград; 
- Пстали пператери мпбилне телефпније и каблпвских дистрибутивних система; 
- Завпд за защтиту сппменика културе Нищ; 
- Завпд за јавнп здравље Враое. 



П Р П С Т П Р Н И   П Л А Н   Г Р А Д А   В Р А О А 

                                  

ЈП Завпд за урбанизам Враое                                                                                                                             270 

 

5.  Невладине прганизације 
6.  Пстали прпграми и фпндпви 
 
ПРИПРИТЕТНЕ АКТИВНПСТИ И ПРПЈЕКТИ ИЗ ПБЛАСТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Град Враое: 

 дпнпси прпграм мпнитпринга живптне средине, у складу са закпнскпм 
регулативпм; 

 дпнпси Лпкални план управљаоа птпадпм; 

 дпнпси Лпкални екплпщки акципни план; 

 дпнпси лпкална екплпщка нпрмативна акта; 
 

2. Надлежни прган за живптну средину: 

 једанпут у две гпдине ппднпси скупщтини града извещтај п стаоу живптне 
 средине; 

 усппставља хијерархијску сарадоу пргана, у складу са надлежнпстима; 

 пбезбеђује  пдлушиваое  п  пптреби  Стратещке прпцене утицаја на живптну 
средину за планпве и прпграме; 

 пбезбеђује  пдлушиваое  и  спрпвпди ппступак прпцене утицаја на живптну 
средину  за  планиране прпјекте (пбјекте, ппстрпјеоа, технплпгије, радпве,  
инфраструктурне кпридпре, кпмуналне системе, пбјекте и ппврщине); 

 впди Лпкални регистар извпра загађиваоа живптне средине (према 
метпдплпгији за израду лпкалнпг регистра извпра загађиваоа и метпдплпгији за 
врсте, нашине и рпкпве прикупљаоа ппдатака), а кпји впди надлежни прган 
јединице лпкалне сампуправе у циљу праћеоа квалитативних и квантитативних 
прпмена у живптнпј средини и предузимаоа мера защтите у живптнпј средини; 

 впди Интегрални катастар загађиваша - пптребан дпкумент кпји садржи ппдатке п 
извприма, врстама, кплишинама, нашину и месту испущтаоа загађујућих материја 
у ваздух и впде, кап и п кплишинама, врсти, саставу и нашину третмана и пдлагаоа 
птпада је пбавезан дпкумент за сва правна и физишка лица кпјa свпјпм 
активнпщћу загађују живптну средину, у складу са важећпм регулативпм. 

 

3.5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА 
Нпрмативнп-правне мере:  
- пдлуке у надлежнпсти лпкалне сампуправе;  
- дефинисаое јавнпг интереса и питаоа експрппријације; и 
- примена важећих прпписа и стандарда, кап и преппрука и правилника.  

Планскп-прпграмске мере:  
- сектпрски гпдищои прпграми Јавних и псталих предузећа; 
- израда пптребне планске и прпјектне дпкументације; 
- реализација заврщених прпјеката; и 
- иницијативе Месних заједница.  

Финансијске-екпнпмске мере:  
- стимулаципне мере, пре свега фискална и кредитна пплитика; 
- субвенције; 
- партиципација ппщтина из пкружеоа приликпм реализације регипналних прпјеката; 
- усппстављаое система реалних екпнпмских цена; 
- партиципација бучетских фпндпва Републике Србије; 
- щтедоа; 
- кприщћеое средстава из предприступних и структурних фпндпва ЕУ за 

реструктурираое привреде и изградоу капиталних пбјеката; и 
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- примена принципа "загађиваш плаћа" пп кпме су сви садащои и будући загађиваши 
дужни да надпкнаде щтету насталу загађиваоем.  

Прганизаципне мере:  
- перманентна едукација станпвнищтва и стална пбука предузетника у ппгледу 

мпгућнпсти развпја ппслпваоа; 
- унапређеое прганизације надлежних ппщтинских служби; 
- изградоа мреже пбјеката за пткуп ппљппривредних прпизвпда; 
- прпмпција кпнкуретних преднпсти развпја МСП, и маркетинг лпкација везан за 

индустрију и МСП; 
- едукација предузетника, струшнп псппспбљаваое и реализација прпграма 

сампзаппщљаваоа; 
- развпј туристишкп-инфпрмативнпг центра кап вид ппдрщке развпју туризма; 
- инфпрмисаое јавнпсти п квалитету впда, земљищта, ваздуха, буци и оенпм щтетнпм 

дејству у живптнпј средини; и 
- медијска прпмпција и маркетинщке активнпсти. 
 
 МЕРЕ ИЗ ПЛАНПВА ВИЩЕГ РЕДА 
 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене регипналнпг центра за пбуку јединица 
за мултинаципналне пперације – База „Југˮ 
 За пствариваое планских кпнцепција, рещеоа и прпппзиција Прпстпрнпг плана 
ппдрушја ппсебне намене регипналнпг центра за пбуку јединица за мултинаципналне 
пперације – БАЗА –"ЈУГ" најзнашајнија је примена следећих мера и инструмената:  

 пбезбеђеое финансијских средстава из републишкпг бучета, за експрппријацију 
неппкретнпсти неппхпдних за фпрмираое кпмплекса „Вртпгпщ“ ; 

 пбезбеђеое финансијских средстава из републишкпг бучета, за уређеое, 
инфраструктурнп ппремаое и изградоу садржаја у кпмплексу „Вртпгпщ“. 
 
 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене извприщта впдпснабдеваоа 
„Јелащница“ 
 За пствариваое планских кпнцепција, рещеоа и прпппзиција Прпстпрнпг плана 
најзнашајнија је примена следећих мера и инструмената сектпрских пплитика:  
1) развпја регипналних впдппривредних система и защтите живптне средине:  

 пбезбеђеое финансијских средстава министарства надлежнпг за впдппривреду, тј. 
Републишке дирекције за впде, управљаша и кприсника извприщта впдпснабдеваоа, 
скупщтина града Враоа и ппщтина Сурдулица и Владишин Хан и приватнпг сектпра, уз 
кпнкурисаое за кприщћеое средстава претприступних прпграма ЕУ, за реализацију 
радпва на канализаципнпј мрежи, ПППВ и санитацији пбјеката и насеља у зпнама II и III 
акумулације „Јелащница“;  

 усклађиваое прпдајне цене впде и свих впдппривредних услуга према нашелу да се 
ппкрију сви трпщкпви прпсте репрпдукције система и трпщкпви защтите извприщта 
впдпснабдеваоа, кап и деп трпщкпва прпщирене репрпдукције;  

 удруживаое средстава јавних прихпда Републике Србије и управа града Враоа и 
ппщтина Сурдулица и Владишин Хан у пбласти впдппривреде и защтите живптне средине 
за реализацију припритетних активнпсти утврђених пвим Прпстпрним планпм.  
2) защтите и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и пдрживпг развпја ппљппривреде: 

 пбезбеђеое услпва за ппвпљну кредитну пплитику за инвестираое у: прпграме 
уређеоа ппљппривреднп-щумскпг земљищта; прпграме ревитализације пащоашкпг 
стпшареоа; и прпграме развпја прганске прпизвпдое;  

 пбезбеђеое ппреске ппдрщке диверзификпваоу сепске привреде и интегралнпм 
управљаоу прирпдним ресурсима, применпм следећих мера: прпшенпм пслпбађаоу пд 
ппреза, какп за планирану изградоу туристишких пбјеката и других услужних делатнпсти 
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на селу, такп и за улагаоа у псниваое малих и микрп предузећа за пткуп и прераду 
лпкалних ппљппривредних прпизвпда, пткуп и примарну прераду щумских плпдпва, 
лекпвитпг и арпматишнпг биља, ветеринарских станица, сервиса за ппљппривредну 
механизацију и сл.; ппреским стимулацијама за младе ппљппривреднике кпји 
преузимају напущтена и старашка газдинства, кап и за прпизвпђаше кпји увпде метпде 
прганске прпизвпдое, улажу у унапређеое интегралне прпизвпдое впћа, пснивају 
матишни запат за пащоашкп стпшареое и сл; смаоеоем ппреза на пренпс апсплутних 
права кприщћеоа неппкретнпсти при куппвини ппљппривреднпг земљищта и 
напущтених стамбених и екпнпмских зграда у селима; смаоеоем/пслпбађаоем пд 
ппреза на закуп ппљппривреднпг земљищта и др.; и  

 пбезбеђеое бучетске ппдрщке Републике увпђеоем директних субвенција и 
ппдстицаја за рурални развпј, кпји се пднпсе на: (1) пдржаваое и унапређеое 
ппљппривредне прпизвпдое и пласмана; (2) пбнпву и развпј сепске инфраструктуре; (3) 
развпј и прпмпцију руралних пбласти, защтиту живптне средине и сепских предела; и (4) 
развпј и прпмпцију прганске прпизвпдое; припритетнп је кприщћеое средстава за 
следеће намене: ппщумљаваое терена угрпжених ерпзијпм; ппдрщка интегралним 
прпјектима за усппстављаое пащних прпизвпдних система у брдскп-планинским 
пбластима; кпщеое брдскп-планинских ливада за припрему сена; ппдрщка интегралним 
прпјектима руралнпг развпја; и сл.; прпмпвисаое и защтита прганских прпизвпда; 
прпмпвисаое и защтита лпкалних прпизвпда; дпградоа и адаптација пбјеката и набавка 
ппреме на газдинствима за бављеое агрп, руралним и другим видпвима туризма, и др. 
3) защтите и кприщћеоа щума, пдрживпг развпја щумарства и лпвства:  

 удруживаое средстава јавних предузећа и јавних прихпда града Враоа и ппщтина 
Сурдулица и Владишин Хан, у пбласти щумарства и впдппривреде с приватним сектпрпм, 
за финансираое: (а) унапређеое стаоа ппстпјећих щума (ЈП „Србијащуме” и сппственици 
щума на ппдрушју Прпстпрнпг плана); (б) ппщумљаваое и пдржаваое щума защтитнпг 
карактера у сливу акумулације „Јелащница“ (Републишка дирекција за впде при 
Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине, ЈВП „Србијавпде”, 
градска/ппщтинске управе и сппственици щума на ппдрушју Прпстпрнпг плана); (в) 
защтите и пшуваоа прирпдних дпбара и бипдиверзитета (Управа за живптну средину при 
надлежнпм министарству, управљаш защтићенпг ппдрушја, власници неппкретнпсти и 
невладине прганизације);  

 удруживаое средстава кпја се издвајају из бучета Републике Србије прекп надлежнпг 
министарства и средстава кприсника лпвищта, за пптребе улагаоа у защтиту, прпизвпдоу 
и узгпј дивљаши.  
4) развпја инфраструктурних система и кпмуналних пбјеката, и тп:  

 удруживаое средстава кпја се издвајају из бучета Републике Србије прекп надлежних 
министарстава, јавнпг предузећа надлежнпг за управљаое државним путевима и јавних 
прихпда градпва и ппщтина за државне и ппщтинске путеве, за прпјекте изградое и 
рехабилитације сапбраћајне мреже;  

 удруживаое средстава јавних прихпда града Враоа и ппщтина Сурдулица и Владишин 
Хан и приватнпг сектпра, уз кпнкурисаое за кприщћеое средстава претприступних 
прпграма ЕУ, за развпј лпкалне кпмуналне инфраструктуре; и  

 удруживаое средстава јавних прихпда јединица лпкалних сампуправа на ппдрушју 
Прпстпрнпг плана и приватнпг сектпра, уз кпнкурисаое за кприщћеое средстава 
претприступних прпграма ЕУ и средстава Еврппске банке за пбнпву и развпј (ЕБРД), 
Светске банке за инвестиципне прпграме и других кредитних и средстава из дпнација за 
санитарнп безбеднп деппнпваое кпмуналнпг птпада.  
5) пдрживпг развпја туризма, и тп:  
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 удруживаое средстава кпја се издвајају из бучета Републике Србије прекп надлежнпг 
министарства и јавних прихпда града Враоа и ппщтина Сурдулица и Владишин Хан у 
пбласти туризма с приватним сектпрпм;  

 пбезбеђеое ппдрщке стимулативних и дестимулативних мера ппреске пплитике: 
пслпбађаое или смаоеое ппреза на дпбит; пслпбађаое или смаоеое ппреза на 
нпвпзаппслене; диференциране бправищне таксе и туристишке накнаде; пенали за 
изградоу неадекватних капацитета на туристишким лпкацијама; убрзана ампртизација, 
кпнцесије, ниже царине на увпз ппреме и др; и  

 развпј мпдела угпвпрнпг ппвезиваоа/прганизпваоа, пднпснп разлишити видпви 
кластерскпг и дестинацијскпг удруживаоа (републишких, регипналних и лпкалних) 
туристишких субјеката, у креираоу ппнуде туристишких прпстпра; избпр управљаша и 
кпнтрпла ефикаснпсти управљаоа пдрживим развпјем туризма, реализацијпм прпграма 
развпја туризма и прпјеката развпја туристишке инфраструктуре и супраструктуре, 
пднпснп уређеоем грађевинских ппдрушја/лпкација туристишких дестинација.  
 
 Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене слива акумулације „Првпнек“ 
 За пствариваое планских кпнцепција, рещеоа и прпппзиција Прпстпрнпг плана 
ппдрушја ппсебне намене слива акумулације "Првпнек" најзнашајнија је примена 
пснпвних мера и инструмената имплементације, и тп: 
Планскп-прпграмске мере и инструменти имплементације: 

 израда измена и дппуна Прпстпрнпг плана града Враоа; 

 израда катастра загађиваша впда и екпнпмских анализа кприщћеоа впде; 

 израда катастра загађиваша ппљппривреднпг земљищта; 
Прганизаципне мере и инструменти имплементације (уз претхпднп дефинисане 
преппруке за унапређеое институципналнп-прганизаципне ппдрщке): 

 пбезбеђеое мера ппјашанпг надзпра урбанистишке и грађевинске инспекције 
ради кпнтрпле режима кприщћеоа, уређеоа и защтите прпстпра у зпнама 
санитарне защтите извприщта „Првпнек“; 

 пглащаваое и инфпрмисаое станпвника са планскпг ппдрушја пд стране струшних 
служби градске управе п планским рещеоима и режимима кприщћеоа, уређеоа 
и защтите прпстпра, кап и инфпрмисаое п правима и пбавезама власника и 
кприсника пбухваћених неппкретнпсти и пружаое других пптребних пбавещтеоа 
у вези са спрпвпђеоем Прпстпрнпг плана; 

 систем кпмпензација (услпва, пбрашуна, мпдалитета и аранжмана) власницима 
земљищта и титуларима свпјине над земљищтем за настале щтете, ускраћиваое 
и умаоеое дпбити (у развпју ппљппривреде и села, лпкалних инфраструктурних 
система, кпмуналних пбјеката, јавних служби, туризма и др) збпг пгранишеоа у 
развпју лпкалних заједница на ппдрушју Прпстпрнпг плана ради спрпвпђеоа 
режима и мера санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа, заједнишки 
утврђују месне заједнице у сливу акумулације Првпнек са управпм града Враое, 
ЈВП „Србијавпде”, ВПЦ „Мправа” Нищ (РЈ „Јужна Мправа“ у Нищу, Секција 
Владишин Хан), управљаш и кприсник извприщта впдпснабдеваоа „Првпнек“ ЈП 
„Впдпвпд“ Враое, уз струшну и прганизаципну ппдрщку надлежних 
министарстава, пдгпварајућих управа, агенција и/или фпндпва. Таквим угпвпрпм 
ствприли би се услпви за реализацију пдгпварајућих кпмпензација лпкалнпм 
станпвнищтву и предузетницима, развпј инфраструктуре, активнпсти и функција 
јавнпг знашаја кап и за стимулацију ппстпјећих и развпј нпвих екплпщки 
прихватљивих делатнпсти кпмпатибилних са функцијама и защтитпм извприщта 
впдпснабдеваоа; 

 развпј мпдела угпвпрнпг ппвезиваоа/прганизпваоа, пднпснп разлишити видпви 
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кластерскпг и дестинацијскпг удруживаоа (републишких, регипналних и лпкалних) 
туристишких субјеката, у креираоу ппнуде туристишких прпстпра; избпр управљаша и 
кпнтрпла ефикаснпсти управљаоа пдрживим развпјем туризма, реализацијпм прпграма 
развпја туризма и прпјеката развпја туристишке инфраструктуре и супраструктуре, 
пднпснп уређеоем грађевинских ппдрушја/лпкација туристишких дестинација; 
Финансијске мере и инструменти имплементације: 

 финансијска средства министарства надлежнпг за впдппривреду, Републишке 
дирекције за впде, ЈВП „Србијавпде”, ВПЦ „Мправа” Нищ (РЈ „Јужна Мправа“ у 
Нищу, Секција Владишин Хан), управљаша и кприсника извприщта 
впдпснабдеваоа „Првпнек“ ЈП „Впдпвпд“ Враое и приватнпг сектпра за 
реализацију радпва на пбјектима и систему за сакупљаое и пбраду птпадних 
впда дпмаћинстава и санитацији пбјеката и насеља у зпнама II и III акумулације 
„Првпнек“; 

 усклађиваое прпдајне цене впде и свих впдппривредних услуга према нашелу да 
се ппкрију сви трпщкпви прпсте репрпдукције система и трпщкпви защтите 
извприщта впдпснабдеваоа, кап и деп трпщкпва прпщирене репрпдукције, са 
циљем да се ппстепенп увпди наплате впдних екпсистемских услуга – НВЕУ; 

 удруживаое средстава јавних прихпда Републике Србије и града Враое у пбласти 
впдппривреде и защтите живптне средине за реализацију припритетних 
активнпсти утврђених пвим Прпстпрним планпм. 
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ГРАФИШКИ ПРИЛПЗИ 
 
РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ 

 
1. Реферална карта   
 -  Намена прпстпра       Р 1:50 000 

2.1 Реферална карта  
 -  Мрежа насеља, јавних служби и  
    сапбраћајне инфраструктуре      Р 1:50 000 

2.2. Реферална карта  
 -  Хидрптехнишка инфраструктура     Р 1:50 000 

2.3. Реферална карта  
 -   Електрпенергетика, телекпмуникација 
     и гаспвпдна инфраструктура      Р 1:50 000 

3. Реферална карта  
 -  Туризам и защтита прпстпра      Р 1:50 000 
4. Реферална карта  
 -  Спрпвпђеое Плана       Р 1:50 000 
 
 
УРЕЂАЈНЕ ПСНПВЕ ЗА СЕЛА 

 

1. Уређајна пснпва сепскпг насеља Гплемп Селп    Р 1:  2 500 

2. Уређајна пснпва сепскпг насеља Барелић/Вищевце   Р 1:  1 000 
3. Уређајна пснпва сепскпг насеља Бресница    Р 1:  2 500 

4. Уређајна пснпва сепскпг насеља Златпкпп    Р 1:  5 000 

5. Уређајна пснпва сепскпг насеља Гпрои Вртпгпщ   Р 1:  2 500 

6. Уређајна пснпва сепскпг насеља Ристпвац    Р 1:  5 000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


