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Планским дпкументпм пбухваћенп је  административнп ппдрушје града Враоа. Ппврщина 

ппдрушја изнпси 860 км2 и на оему живи 87288 станпвника. Град Враое има 107 

катастарских ппщтина, 105 насеља (град Враое, градскп насеље Враоска Баоа  и  103  

сепска насеља),  33 Месне заједнице  и  21 Месну канцеларију. Спада  у ред већих у 

Србији. Теритприја града Враоа налази се пквирнп између 42 23,00,, и 42 47,43,, SGŠ и 

21 45,32,, и 22 14,29,, IGD. 

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%  укупне ппврщине Србије, пднпснп град Враое заузима 31% Пшиоскпг 

пкруга. Враое је регипнални центар Пшиоскпг пкруга. Теритприја града граниши се 

саследећим ппщтинама:Бујанпвац,Кпспвска Каменица,Тргпвищте, Бпсилеград, Сурдулица, 

Владишин Хан и Лескпвац. Граница града пружа се планинским венцима пд Прлпве Чуке  

(1274 м.н.в.)  на северпзападу,  па прекп Кппиљака  (1126  м.н.в.)  на северу дп Кукавице  

(врх Лисац 1345 м.н.в.),затим прекп Јужне Мправе на истпку дп Бесне Кпбиле  

(1922м.н.в.), па прекп Патарице (1806 м.н.в.) на југу, Кпћуре (1567 м.н.в.) и Мптине (1307 

м.н.в.) спущта се прекп Јужне Мправе, па се пеое дп врха Свети Илија (1207 м.н.в.) и 

Китка (1287 м.н.в.), па на северу дп Прлпве Чуке.  

Центар административнпг ппдрушја је град Враое. Град се налази у северпзападнпм делу 

Враоске кптлине (900 км2),  на левпј пбали Јужне Мправе. Смещтен је у ппднпжју 

планине Пљашкпвице (1231м.н.в.), Крстилпвице  (1154 м.н.в.), Пржара (731 мнв) и Бпринпг 

Брда (690 м.н.в.). Враое је екпнпмски, административни, здравствени, пбразпвни и 

културни центар Пшиоскпг пкруга. 

 

 

 

 

 



 

ПРПСТПРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАОА 

 

 



ППЉППРИВРЕДНП ЗЕМЉИШТЕ И ППЉППРИВРЕДА 

Прирпдни услпви за развпј ппљппривреде у 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  развија се  у складу са 

принципима пдрживпг развпја щтп ппдразумева прганизпвану планску упптребу  -  

кприщћеое, уређеое и защтиту  у  складу са прирпдним и ствпреним пптенцијалима и 

пгранишеоима пвпг краја. На пснпву тпга, пдређене су пснпвне планске зпне - репни на 

теритприји града Враоа: Заступљенпст ппљппривредних култура у зависнпсти пд 

надмпрске висине: 

0 –   500 мнв – Ппљппривредни дплински репн 

70 – 80 % ппвртарствп и ратарствп 

20 – 30 % стпшарствп 

10 – 20 % впћарствп 

500 – 1000 мнв – Ппљппривредни репн ппбрђа 

70 – 80 % впћарствп 

40 – 50 % ратарствп 

10 – 20 % стпшарствп 

 1000 м.н.в. – Ппљппривредни планински репн 

70 – 80 % ливаде 

5 – 10 % впћарствп 

5 – 10 % стпшарствп 

Прирпдни  услпви  за  развпј  ппљппривреде  у  граду  су  вепма  хетерпгени,  а 

детерминисани  су  гепграфским  пплпжајем,рељефпм, хидрпграфским карактеристикама,  

разлишитпм  заступљенпщћу  и  квалитетпм  земљищнпг  фпнда, климпм и слишнп 

На пснпву тпга, пдређене су пснпвне зпне – репни на теритприји града Враоа: 

 

 



1. Ппљппривредни  дплински  репн   

(централни  низијски  развпјни  репн)  дп 500 м.н.в у дплини Јужне Мправе. 

ЗПНЕ ППВПЉНЕ ЗА ПРАНИЦЕ И БАШТЕ 

- Најппвпљнији терени су најраспрпстраоенији у кптлинскпм делу града – у зпнама дп 350 

м.н.в., 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 вищим  пцедитијим  теренима. У пвим зпнама  планирати  

прпизвпдоу ппврћа, цвећа и др.,а мпгућа је и прганизација 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 м.н.в, 

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  другп. И  у  пвим  зпнама  

мпгуће је прганизпвати ппљппривредну  прпизвпдоу   у  пластеницима  и  стакленицима  

уз  пбавезну хидрпмелипрацију  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  500m,  стрмих  нагиба,  неппвпљних  експпзиција  и  карактеристика тла,  а  укпликп  

су  без  щуме,  склпни  су  ерпзији.  У  пве  терене,  укпликп  су неппвпљнп експпнирани 

или угрпжени ерпзијпм  спадају и нижи терени прекп 350 м.н.в., на кпјима антиерпзивни 

радпви имају припритет. 

 



2. Ппљппривредни  репн  ппбрђа (брежуљкастп - брдски  репн)   

пбухвата прпстпре пд 500-1000 м.н.в., 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 м.н.в., 

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 кпщтишавп впће предоаши у избпру впћарских 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 кпщтунишавпг впћа. 

-  Терени  неппвпљни  за  впћоаке  и  винпграде  су  на  хладним  експпзицијама, влажнпм 

терену или већем нагибу; представља их углавнпм щумпвитп ппдрушје и пстале  вище  

зпне,  на  висинама  прекп  350  м.н.в.,  стрмијих  нагиба,  неппвпљних карактеристика тла, 

а укпликп су без щуме склпнији су ерпзији . 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, кап  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  репн  (планинскп  -  щумски  репн)   

-  највищи терени  изнад  1000  м.н.в  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  прјентисан  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  м.н.в,  стрмији  и  са 

педплпщким  супстратпм  лпщијих  карактеристика,  на  земљищтима  прекп  IV 

катастарске  класе.  Налазе  се  у  брежуљкастпм  и  планинскпм  делу  града  и  збпг 

склпнпсти  ка ерпзији не узимају се за узправаое, те, су кап такви,  ппгпдни  за стпшарствп. 

-  Ппвпљне терене за ливаде и пащоаке представљају стрмији терени за кпје се, кап вид 

защтите тла пд ерпзије, планира и пбавља 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  земљищту излпженпм јакпј ерпзији, каквих је врлп малп. Прпстпр  града  

Враоа  треба  развијати  у  складу  са  принципима  пдрживпг развпја  щтп  ппдразумева  

прганизпвану  планску  упптребу  –  кприщћеое, уређеое  и  защтиту  у  складу  са  

прирпдним  и  ствпреним  пптенцијалима  и пгранишеоима пвпг краја.  

ЗАШТИЋЕНЕ ПБЛАСТИ 

Дп сада није рађен преглед земљищта у складу са CORONE Land Cover класификацијпм. 

Ппсебнп защтићене пбласти на теритприји града Враоа не ппстпје. Защтићене су јединп 

ппврщине ппд щумпм, кап и ппдрушја на планини Беснпј Кпбили кпје је станищте 

защтићене врсте  белпглавпг супа. Пп пцени Струшне кпмисије утврђенп је да је бпнитет на 

теритприји града Враоа изузетан. Ппстпје пптимални услпви за раст и развпј биљнпг и 

живптиоскпг света, пптималан пднпс живптиоскпг света, бпгат матишни фпнд ппјединих 

врста, щтп представља дпбар развпјни пптенцијал. 

 



НАПУШТЕНП ЗАГАЂЕНП ЗЕМЉИШТЕ 

Дп сада није рађен преглед земљищта у складу са CORONE Land Cover али 

класификацијпм Прпстпрнпг плана града Враоа и псталих планпва нижег реда, биће 

издефинисане прпстпрне целине, такп да ћемп у нареднпм перипду имати прецизне 

ппдатке п оихпвпј намени и правилима кприщћеоа. Штп се тише изразитп загађенпг 

земљищта треба ппменути да је на планини Пљашкпвици утврђен репн ппврщине 380 

м2,кпји је излпжен дејству радијације кап ппследица НАТП бпмбардпваоа, 

псирумащеним уранијумпм. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА РАЗВПЈ ППЉППРИВРЕДЕ 

Пд стратещких циљева најзнашајнији су ппдрщка ппрпдишним газдинствима, заврщетак 

приватизације у ппљппривреди и прехрамбенпј индустрији, ппдрщка удруживаоу и 

псниваоу свих врста аспцијација, унапређеоу квалитета живпта у руралним срединама и 

кредитираое ппљппривреднп-прехрамбенпг сектпра. Крпз ппдстицаје и пстале мере, 

треба усппставити пдрживи развпј ппљппривредне и прехрамбене индустрије, па такп 

ппбпљщати оихпву ефикаснпст, прпфитабилнпст и кпнкурентнпст. Ппслпвне системе 

примарне ппљппривреде треба ппвезати са прехрамбенпм индустријпм. Укрупоиваоем 

ппседа изврщити раципнализацију прпизвпдое и пдредити пптималну велишину 

газдинства 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, специјалне прпграме Еврппске уније за ппдстицаое 

спцијалне инклузије у руралним срединама и бпрбу прптив сирпмащтва кап један пд 

императива. 

ШУМЕ И ШУМСКП ЗЕМЉИШТЕ 

Пснпвне намене 

На теритприји града Враоа ппврщина ппд щумпм 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: прпизвпдоа технишкпг дрвета и защтита земљищта. 

- 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), пд  исппщћаваоа  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, шије искприщћаваое прате пдређени  

пгранишавајући  фактпри.  Збпг  специфишнпсти  терена  (плиткп земљищте, велики нагиб и 

други фактпри) кпји дпвпде дп ерпзије.  

-Кприщћеоа   прилагпдити  припритетнпј  функцији, а тп је стална защтита щума (изван 

газдинскпг третмана) и прпизвпдоа технишкпг 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 већине оих. Збпг  специфишнпсти  терена  

(плиткп  земљищте, велики нагиб и други фактпри кпји дпвпде дп ерпзије) на прпстприма 

где се налазе састпјине, мпра се ппсебнп впдити рашуна п трајнпм  пдржаваоу  щумске  

вегетације,  пднпснп  систему  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. Услпви за развпј  щумарства су дпста 

ппгпдни, пре свега, збпг великих кпмплекса щума. Шумарствп на пвпм ппдрушју није се 

раципналнп развијалп. 

У пднпсу на власнищтвп щуме су у држвнпм и приватнпм власнищтву. Државне  щуме  се  

деле  на  маое  целине кпје се називају газдинске јединице и представљају теритпријалну 

целину щума  и  щумскпг  земљищта  и  пбухватају  щумски  кпмплекс  или  оегпв  деп.  

Укупна ппврщина  државних  щума  и  непбраслпг  земљищта  кпјима  газдује  Шумскп 

газдинствп  „Враое"  из  Враоа  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 km/1.000 hа, щтп  се  сматра недпвпљним  са станпвищта интензивнпг 

газдпваоа щумама.  

У даљпј примени плана следи  пснпвна (детаљна или ппсебна) намена ппјединих делпва  

щумскпг  прпстпра.  За  пдређене  наменске  целине  у  пквиру щумскпг ппдрушја  крпз 

даља пдређеоа планирају се, зависнп пд станищних услпва  и  стаоа  састпјина,  циљеви  

и  мере  будућег  газдпваоа,  кпји  треба  да пбухвате  превпђеое  затешенпг  у  пптималнп  

(функципналнп)  стаое  щума  и щумских земљищта. 

Пптребнп  је  за  сваки  деп  щуме  пдредити  најзнашајнију  (припритетну)  функцију щума,  

тј.  пснпвну  намену.  Даље  газдпваое  щумама  пднпснп  предузимаое пдређених  мера  

(уређеоа  и  узгпја) мпра  бити  у  функцији  најпптпунијег пствареоа најзнашајније 

(припритетне) функције щума - пснпвне намене, тј. да се ппстигне функципнална трајнпст.  

Приликпм  уређиваоа  намене  щумскпг  ппдрушја,  или  ппјединих  оегпвих  делпва 

неппхпднп је кпмплекснп сагледати и анализирати пва пснпвна пплазищта: 

- стаое и услпве у щумскпм ппдрушју,  
-  пптребе и захтеве друщтвене заједнице. 

Приликпм  уређиваоа  намене  щумскпг  ппдрушја,  или  ппјединих  оегпвих  делпва 
припритетни задаци 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 щума и фпрсираое мера превентивне защтите, какп се  
- не би нарущила биплпщка и екплпщка стабилнпст щума пвпг ппдрушја;  
- Умаоеое  негативних  прпцеса  ппврщинске  ерпзије  и  защтите  сливпва  
- ппстпјећих и планираних акумулација и већих решних тпкпва; 
- Ппбпљщаое стаоа щумске инфраструктуре;  
- Максималнп сузбити бесправне сеше, ппгптпвп у репну кпји гравитира граници са  

Kпспвпм 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. 

У  циљу пшуваоа  прирпднпг  амбијента,  све  мере  и  интервенције  мпрају  се заснивати 

на кприщћеоу аутпхтпних врста на целпј теритприји и на теренима уз Јужну Мправу и 

оеним притпкама. 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. Пптребнп  је  

усмерити  не кпнтрплисану  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. 

ЗАШТИТА ПД КЛИЗИШТА 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  прпизвпдое; 

пбезбедити  каналисанп  пдвпђеое  птпадних  впда  из дпмаћинстава дп прирпднпг 

реципијента; 



(2)  У зпни са сппрадишнпм развијенпщћу клизищта прпстпре треба искљушити из ратарске 

намене. 

ВПДЕ И ВПДНП ЗЕМЉИШТЕ 

Хидрпграфска  мрежа  на  ппдрушју  града  припада  ппдрушју  Црнпмпрскпг  слива (Јужна 

Мправа, Велика Мправа и Дунав), изузев реке Кпћуре у југпистпшнпм делу (притпке 

Пшиое, Вардара – слива Егејскпг мпра). 

РЕКЕ 

Јужна Мправа највећа река на теритприји града прптише средищоим делпм у дужини пд 

26 km и на тпм путу прима 27 притпка (десне и леве). Мада пва велика река самп маоим 

делпм (7,5%) пд укупне дужине (343 km) теше крпз град Враое, пд великпг је знашаја за 

пвај крај. Укупна ппврщина слива Јужне Мправе изнпси 15469 km2 (пд тпга у граду Враоу 

813 km2 –  5,25%), а средои прптицај реке пред саставпм са Западнпм Мправпм 115 

m3/sek. 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), Шалин 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), Чивлашки пптпк (3,5), Ђпрински пптпк (2,36), Бреснишки пптпк 

(6,18), Мпщтанишка река (30). 

На ппдрушју града Враоа, Јужна Мправа прима 16 десних и 11 левих притпка. 

 Враоска река  фпрмира се пд Мале реке и Девптинскпг пптпка кпји се спајају кпд 

Маркпвпг калета. Ппврщина слива изнпси 31,6 km2. Севернп пд града река је усекла  

удубљеоа  кпји  ппдсећају  на  казане  (Казанђпл), пвп  су  ретки  пблици  у рељефу 

(настали ерпзијпм).  

Баоштица ппшиое на висправнима Бесне Кпбиле и Патарице. Кпритп реке је регулисанп 

кпд Враоске Баое збпг тппле впде (пд термалних извпра). У дпоем тпку реке су некада 

била брпјна тппила за мпшеое кпнппља. Ппврщина слива је 116 km2 

 Кпрбевачка река ппшиое са пгранака  Сабпрщнице и Бесне Кпбиле. Пва река је бујишнпг 

карактера. Ппврщина слива је 76,30 km2. 



 Ветерница извире исппд Девптина и врха Кривп Дрвп у Гранишнпј щуми. Пна збпг рељефа 

теше на северпзапад, према Ппљаници па крпз Лескпвац. Пва река има знатну 

хидрпенергију.  

Хидрпгепграфски  услпви  северпзападнпг  дела  Враоске  кптлине  имају, између псталпг,  

пресудан  утицај  на  ппстанак  и  развпј  Враоа. 

Хидрплпщки  услпви су релевантан  лпкални,  физишкп - гепграфски  елементи  кпји  су  у 

знатнпј мери утицали на првпбитну лпкацију насеља. 

У прптеклпм перипду није врщенп системскп испитиваое ппврщинских впда, изузев 

кпнтрпле дела впдптпка Јужне Мправе кпји прплази крпз тритприју града Враоа. Ппдаци 

кпји се пднпсе на реку Јужну Мправу упућују на тп да је квалитет впде реке Јужне Мправе 

незадпвпљавајући у ппгледу хемијскпг статуса, дпк оен екплпщки статус није праћен. 

Прпблем птпадних впда јпщ увек није рещен, али је изграђен генерални прпјекат 

сакупљаоа впђеоа и пешищћаваоа птпадних впда за теритприју града Враоа. У малпм 

пбиму је заступљенп примарнп прешищћаваое - третираое индустријских птпадних впда. 

На теритприји града Враоа већина привредних субјеката  нема ппстрпјеоа за примарнп 

шищћеое, дпк секундарнп прешищћаваое не ппстпји. Јпщ увек није изграђенп ппстрпјеое 

за третман птпадних впда за град и сепска насеља. 

ИЗВПРИ 

Најзнашајнији извпри су уједнп и извприщта највећих притпка Јужне Мправе, али су  дпста  

удаљена  пд  већих  насеља  да  би  се  кпристила  за  впдпснабдеваое. Извприщта у 

падинским делпвима Враоске кптлине су маое издащнпсти и нису већег знашаја за 

впдпснабдеваое. 

Највећи и најзнашајнији извпри јављају се у два карактерна низа: 

-  На кпнтакту кптлинскпг пбпда и ппбрђа; 
-  На  кпнтакту  кптлинскпг  ппбрђа  и  равнишарскпг  дела  тпппграфске  ппврщине града. 
 

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  прирпдн фенпмен и оихпвп најважније 

свпјствп.  

Александрпвашкп  језерп  је  вещташка  акумулација  настала  изградопм  насуте бране  

висине  10 m на  Александрпвашкпј  реци,  са  ппврщинпм  пд  120  000  m2. .  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 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 сампг језера кап и прпстпра пкп 

оега те 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 

атрактивнији туристишки садржај) щтп ће дпвести дп пживљаваоа језера у туристишкпм 

смислу и ппвратка ппсетилаца. 

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  усппна  на  кпти  617,62  м.н.в. 

пбезбеђује  запремину  пд  укупне  велишине  пд  Vbr=22,3  x  106m3. 

 Акумулаципни прпстпр је ппдељен у три наменски предпдређене зпне: 

1.  Зпну акумулаципнпг прпстпра са нивппм на кпти 580,00 м.н.в и запреминпм пд 3,6  h 

106 m3,  са  деппнпваое  нанпса  кпји  дпнпси  Баоска  река  дп  прпфила бране. 

2.  Зпну  акумулаципнпг  прпстпра  између  кпта  580,00  м.н.в.  и  614,00  м.н.в  и 

запреминпм  пд  16,40h  106 m3 за  пптенцијалне  кприснике  у  снабдеваоу насеља и 

индустрије впдпм пд 0,5m3/ s . 

3.  Зпну  акумулаципнпг  прпстпра  између  кпта  614,00  м.н.в.  и  617,62  м.н.в.  и 

запреминпм пд 2,3 х 106 m3, за смещтај 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 и крпз  пбезбеђеое дпвпљних  кплишина  

впде  за  пптребе  енергетике,  навпдоаваоа,  биплпщкпг минимума  (0,075  m3/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.  

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 технп-екпнпмских  анализа,  

усвпјенп  је  пптималнп  преграднп  местп  за  изградоу бране и пснпвне перфпмансе 

пбјекта (са пдгпварајућим ефектима).  

 -  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,кап   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, применпм савременијих 

технплпгија у прешищћаваоу 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. 

Пптребнп  је  даље радити на пбезбеђеоу  пшуваоа  квалитета  впда  и  стриктнпм  

ппщтпваоу 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. 

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.  

Прва системска истраживаоа у виду геплпщких, гепхемијских, гептермишких радпва на 

извприма Враоске Баое и оене щире пкплине, ппшете су 1969. гпдине кпја се са 

извесним прекидима извпде и данас са извесним прпблемима тпкпм финансираоа 

истраживаоа. 

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. 

ЗАШТИТА ПД ЕРПЗИЈЕ И БУЈИЧНИХ ПППЛАВА 

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,  сеше  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: 

- Израда катастра бујишних тпкпва;  
- Прпјектпваое и изградоа система за уређеое  eрпзипних ппдрушја и  бујишних 

сливпва;  



- Планпм защтите пд ппплава биће евидентирани ппдрушја 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  Требещиое),  Тибущка  река  (угрпжена  села  Тибужде  и Златпкпп), 
Вртпгпщка река (угрпжена села Гпрои, Дпои Вртпгпщ и Давидпвац и државни пут 
првпг реда брпј 1); 

- Прпвпђеое 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; 

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

- 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; 

- На ппдрушју Враоа , у циљу спрешаваоа ерпзије на ппљппривреднпм земљищту, а 
пре свега на пащоацима, неппхпднп је приступити прпцесу затрављиваоа, тј. да се 
на ппгпдним ппврщинама убаци семе трава, кпје ће фпрмираним бусенпм 
задржавати псипаое плпднпг земљищта.  

- Такпђе је пптребнп разгранишити ппљппривреднп пд щумскпг земљищта и за свакп 
земљищте дати струшне преппруке у циљу защтите пд ерпзије.  

- На ппјединим ппљппривредним земљищтима, иакп су стрма, мпгуће је фпрмирати 
засаде впћа на терасама. Пваква садоа пмпгућила би вищеструку дпбит и спрешила 
ерпзију земљищта. 

- 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. 

- 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 м.н.в.); 

- 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;  
- 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 Ветернице; 



- Велики  брпј  бујица  кап и  Јужна  Мправа  изазивају  знатне  щтете  па  се  мпрају 
урадити  велики  захвати  у  сливпвима  река  и  регулације  кприта  крпз насеља; 

- Ппстпје  велики  пптенцијали  у  термпминералним  извприма  (стакленици)  и 
хидрппптенцијали  за  мини  акумулације  (на  притпкама  Јужне  Мправе).  

- Шуме  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. 

Закључак кпји прпизилази из претхпдних анализа намеће: 

 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, смаоеоу ерпзивних прпцеса, 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, 
успправати и не дпзвплити пражоеое села.  

 У пвим секундарним центрима треба пбавезнп активирати привредне делатнпсти 
уз ангажпваое  људских пптенцијала кпја ппседују насеља изван града Враоа. 


