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животне средине, ЈВП "Србијаводе", градска/општинске управе и 

приватни шумовласници на подручју Просторног плана); (в) за

штите и очувања природних добара и биодиверзитета (Управа за 

животну средину при надлежном министарству, стараони природ

них добара, власниuи непокретности и невладине организаuије); 
(г) опремања туристи•1ко-рекреативном инфраструктуром , одржа

вања шуме у функщюнално оптималном стању и обезбеђеље ком

пен·зационих површина шума и шумског земљишта (министарство 

надлежно за туризам , градска/општинске управе и заинтересовани 

пословни субјекти/инвеститори туристичко-рекреативне инфра

структуре) ; 

- актуелизаuија катастра непокретности, успостављање и 

иновирање инвентура шума у државном и приватном власништву; 

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републи

ке Србије преко надлежног министарства и средстава корисника 

ловишта, за потребе улагања у заштиту, производњу и узгој ди

ВЈъачи; 

4) развоја инфраструктурних система и комуна.~них објеката , 

и то: 

- обезбеђење финансијских средстава из републичког буџета 

преко надлежни х министарстава и јавног предузећа 11адлежног за 

управљање државним путевима за реализацију инфраструктуре за 

прикупљање и пречишћавања атмосферских вода које се сливају с 

ДП ТБ реда бр . 38; 
- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републи 

ке Србије преко надлежних министарстава , јавног предузећа над

лежног за управљање државним путевима и јавних прихода града 

и општина за државне и општинске путеве, за пројекте изградње и 

рехабил итације саобраћајне мреже ; 

- удруживање средстава јавних прихода града Крушевца 11 

општина Александровац, Брус, Блаце и Врњачка Бања и приватног 

сектора , уз конкурисање за коришћење средстава претприс1упних 

програма ЕУ, за развој локалне комунал не инфраструктуре; и 

-· удруживање средстава јавних прихода града Крушевца и 

општина Александровац, Брус, Блаце и Врњачка Бања и приват

ног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава претпри

ступних програма ЕУ и средстава Европске банке за обнову и 

развој (ЕБРД) , Светске банке за инвестиционе програме и других 

кредитних и средстава из донација за санитарно безбедно депоно

вање комуналног отпада ; 

5) одрживог развоја туризма, и то: 
- развој новог правца турюма - геотуризма како би туристи 

стекли основна знања о геообјектима и тумачење геологије и гео

морфологије подручја које посећују; 

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републи

ке Србије преко надлежног министарства и јавних прихода града 

Крушевuа и општи на Александровац, Брус. Блаце и Врњачка Бања 

у области туризма с приватним сектором: 

·- инвестициона подршка приоритеним програмима развоја, 

организације и уређења простора од значаја за развој туризма из 
средстава Националног инвестиционог плана и посебних средста

ва из Програма за развој инфраструктуре у туризму, уз услов да се 

већина прихода од ресурса реинвестира на самом подручју; 

- обезбеђење подршке стимулативних и дестимулативних 

мера пореске политике : ослобађање нли смањење пореза на до

бит; ослобађање или смањење пореза н а новозалослене ; дифе

ренциране боравишне таксе и туристич ке накнаде; пенали за из
градњу неадекватних капацитета на приоритетним туристичким 

локацијама ; убрзана амортизаuија, коннесије, ниже нарине на увоз 
опреме и др; и 

- развој модела уговорног повезивања/организовања, одно

сно различити видови кластерског и дестннаuијскоr удруживања 

(републичких, регионалних и локалних) туристичких субјеката. у 
креирању понуде туристичких простора и примарне 1уристичке 

дестинације; избор управљача и контрола ефикасности управља
ња одрживим развојем туризма , - реализацијом програма развоја 

туризма и пројеката развоја турисТИ'IКе инфраструктуре и супра
структуре, односно уређењем грађевинских подручја/локација ту

ристичких дестинација. 

Систем компензација (услова, обрачуна , модалитета и аран
жмана) власниuима земљишта и ппуларима својине над земљи

штем за настале штете, ускраћивање и умањење добити (у развоју 

пољопривреде и села, локалних инфраструктурних с истема, кому

налних објеката, јавних служби . туризма и др . ) збо г ограничења 

20. новембар 2015. 

у развоју локалних заједница на подручју Просторног плана ради 

спровођења режима и мера заштите у зонама санитарне зашти

те републичког изворишта водоснабдевања, заједнички утврђују 
месне заједнице у сливу акумулације "Ћелије" са управама града 

Крушевца и општина Брус, Блаџе, Александровац и Врњачка Ба

ња . ЈВП "Србијаводе", ЈКП "Водовод Kpyineвau" и осталим јав
ним предузећима корисника водопривредног супсистема "Ћелије", 
уз стручну и организациону подршку надлежних министарстава, 

одговарајућих управа, агенција и /или фондова. 

5753 
На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/1 О - УС, 
24/! 1, 121 / 12, 42/ 1 3 - УС, 50/13 -- УС, 98/13 - УС, 132114 и 145/14) 
и члана 42 . став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр . 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/!2, 
7/ 14 - УС и 44/ 14), 

Влада доноси 

УРЕДБУ 

о утврf}ивању Просторног плана подручја посебне 

намене слива акумулације "Грлиште" 

Члан 1. 
Утврђује се Просторни план подручја посебне намене слива 

акумулације "Грлиште" (у даљем тексту: Просторни план), који је 

одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Члан 2. 
Просторним планом утврђују се основе организаџије, кори

шћења, уређења и заштите подручја слива акумулације "Грлиште" 
на деловима територије града Зајечара и општина Бољеваџ и Кња

жеваџ. 

Члан 3. 
Просторни план се састоји из текстуалног дела и графичких 

приказа. 

Текстуални део Просторног плана објављује се у "Службе

ном гласнику Републике Србије" . 

Графички прикази (рефералне карте) израђени су у размери 

1 :50.000, и то: реферална карта број 1 - Посебна намена простора; 

реферална карта број 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни систе
ми; реферална карта број 3 - Природни ресурси, туризам , зашти

та животне средине и природних и културних добара и реферална 

карта број 4 - Спровођење Просторног плана. 

Графич ке приказе из става 3. овог члана, израђене у 11 при
мерака, оверава својим потписом министар надлежан за послове 

просторног планирања. 

Члан 4. 
Просторни rшан спроводи се на два начина, и то: 

1) индиректно (посредно): 
( Ј) применом планских решења других просторних планова 

подручја посебне намене 'Шји се обухват делом преклапа са под
ручјем овог просторног плана, 

(2) применом и разрадом планских решења овог просторног 
плана у просторним плановима јединица локалне самоуправе за 

територију града Зајечара и територије општина Књажевац и Бо
љевац, 

(3 ) разрадом планских решења урбанистичким плановима и 
секторским плановима; 

2) директно (непосредно): издавањем информаuије о локаци
ји и локацијских услова на основу планских решења и пропози
ција овог просторног плана у зони његове директне примене, за 

објекте у функцији водопривреде који се налазе у зонама'! и Паку
мулације ,,Грли ште" (фаза 1 ). 

Члан 5. 
Графички прикази из члана 3. став 3. ове уредбе, чувају се 

трајно у Влади (један комплет), Министарству грађевинарства. 
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љопривреде и заштите животне с~едине (један комплет), Мини- и 84/15), Уредбом о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", 
старству здравља (један комплет), РЈпубличкој дирекцији за воде број 102/10), Законом о утврђивању јавног интереса и посебним 
(један комплет), Јавном водоприврЬ. ~ном предузећу "Србијаводе" поступцима експропријације и прибављања документације ради 
(један комплет), граду Зајечару (јед~ комплет), општини Бољевац реализације изградње система за транспорт природног гаса "Ју-
(један комплет) и општини Књажева · (један комплет). жни ток" ("Службени гласник РС'', број 17 / 13), одлукама и страте-

. Документациона основа на коЈој се заснива Просторни план гијама Владе и другим актима и документима која уређују питања 
чува се у министарству надлежном [ з~ послове просторног плани- у вези са предметом Просторног плана. 
рања. Просторни план је припремљен на основу следећих докуме-

Члан 6. 
Право на непосредан увид у ! графичке приказе из члана 3. 

став 3. ове уредбе имају правна и ФЙзичка лица, под условима и на 
начин који ближе прописује миниdтар надлежан за послове про-
сторног планирања. 

Члан 7. 
Просторни планови јединица ! локалне самоуправе, урбани

стички планови и пројекти усклад~ћ,е се са одредбама ове уредбе 

на начин утврђен Просторним планЬЈ'/1. 

п . 1. б 
ланови и програми развоја KQJ \f се доносе по посе ним про-

писима, прописи и други општи Юffli ускладиће се са одредбама 

ове уредбе у року од годину дана оч )/,ана њеног ступања на снагу. 
Просторни планови јединица [ локалне самоуправе, урбани

стички планови и урбанистички прФј~кти, као и планови и програ
ми развоја донети до дана ступања ~а снагу ове уредбе, примењу
ју се у деловима који нису у супрофости са овом уредбом. 

1 

Члан$. 
Ова уредба ступа на снагу осм;ог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 
1 

05 број 110-11820/2015 
У Беоrfраду, 5. новембра 2015. године 

1 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р . 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУ1!~-tА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
СЛИВА АКУМУЛАЦ~ЈЕ "ГРЛИШТЕ" 

1 

УВОДНЕ Н~9МЕНЕ 

Просторни план подручја посТбне намене слива акумулације 
"Грлиште" (у даљем тексту: Просторни план) ради се на основу 

• Одлуке о изради Просторног плана! Подручја посебне намене сли
ва акумулације "Грлиште" ("Служ(!)ени гласник РС", број 44/11), 
коју је донела Влада. После спров~деног посТупка јавне набавке 
закључен је уговор о изради Простdрr~:ог плана између Републичке 
агенције за просторно планирање И! Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде - Репу~д.ичке дирекције за воде (број 
404-343-8/2011-01 од 21. септембр~ 2011. године), као наручилаца 
и Института за архитектуру и урбанизам Србије (број 1568 од 22. 
септембра 2011. године) као изврш4dца. 

Израда Просторног плана усюiа,ђена је са Законом о планира
њу и изградњи ("Службени гласник[ РС", бр . 72/09, 81/09 - исправ
ка, 64/10 - УС, 24/11 , 121/12, 42/13 ..., УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 
132/14 и 145/14), Правилником о р11држини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Слу-

::::~~~с~;.к Јо7;·0 б:~3~~~~~~~:~t:~~к~~о~а;~~~л:::;:в:~~ 
и одржавања зона санитарне зашт11те изворишта водоснабдевања 
("Службени гласник РС", број 92!0?~, Законом о Просторном пла
ну Републике Србије од 201 О. до 202Q. године ("Службени гласник 
РС", број 88/10), Уредбом о утврђШЈању Водопривредне основе 
Републике Србије ("Службени глаdфк РС", број 11/02), Законом 
о заштити животне средине ("Сл~qени гласник РС", бр. 135/04, 
36/09, 36/09 - др . закон, 72/09 - др ! закон и 43/11 - УС), Законом 
о стратешкој процени утицаја на ~ивотну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), Законом о регионалном развоју 
("Службени гласник РС", бр. 51 /09 [и 30/ 1 О), Законом о заштити 
природе ("Службени гласник PC", i ~P· 36/09, 88/10 и 91110 - ис
правка), Законом о културним доб~Има ("Службени гласник РС", 
бр. 71 /94, 52111 - др. закон и 99111 - др. закон), Законом о туризму 

ната: верификовано~: и прихваћеног Концепта Просторног пла
на (Извештај бр. 350-01-00146/2012-07 од 9. марта 2012. године 
Комисије за стручну контролу регионалног просторног плана, 

програма имплементације регионалног просторног плана и про

сторног плана подручја посебне намене Министарства животне 
средине, рударства и просторног планирања), Извештаја о извр

шеној стручној контроли Нацрта просторног плана (Извештај 
бр. 350-02-00014/2/2013-01 од 26. марта 2013. године Комисије 
за стручну контролу Нацрта просторног плана подручја посебне 

намене слива акумулације "Грлиште" Министарства природних 

ресурса, рударства и просторног планирања), Извештаја о оба

вљеном јавном увиду у Нацрт просторног плана и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну среди
ну (Комисија за спровођење јавног увида, број 350-01-536-2015-13 
од 15. маја 2015. године) и Документационе основе Просторног 
плана (којаје заснована на прибављеним условима надлежних ор
гана и организација, анализи постојеће документације, студијама 

и секторским експертизама урађеним за све области од значаја за 

планско подручје и дефинисање планских решења) и др. У при
преми и изради Просторног плана успостављена је сарадња са 

стручним и другим институцијама и организацијама, у првом ре

ду са Јавно комуналним предузећем "Водовод" Зајечар (у даљем 

тексту: ЈКП "Водовод", Зајечар), као и представницима градске/ 
општинских управа чија ће улога бити значајна за процес импле

ментације планских решења. 

Просторни план представља плански основ за обезбеђење 

просторних услова за остварење посебне намене подручја, тј. за 

заштиту слива акумулације "Грлиште'', као и плански основ којим 

се резервише простор за планирану другу фазу развоја акумула

ције "Грлиште" у условима одрживог, мултифункционалног раз

воја планског подручја. Доношењем Просторног плана обезбедиће 

се: планско коришћење акумулације "Грлиште", заштита и уређе
ње сливног подручја; унапређење инфраструктурне и комуналне 

опремљености; унапређење квалитета живљења локалног станов
ништва стимулацијом постојећих и развојем нових делатности, у 

првом реду туризма и алтернативне сеоске економије, уз одгова

рајуће компензације, како за њихову реализацију, тако и за спро

вођење мера заштите простора и изворишта вода; задовољење 
рекреативних, спортских и културолошких потреба урбаног ста

новништва из окружења; уређење грађевинског земљишта у насе

љима и зонама планираним за развој; и смернице за институцио

нално-организациону и управно-контролну подршку коришћењу и 

заштити акумулације. 

Просторни план се доноси за период до 2025 . године, са еле

ментима за прву, приоритетну етапу имплементације за период до 

2017. године. 
Просторни план садржи: 
- полазне основе (са положајем, просторним обухватом и 

описом граница подручја Просторног плана, граница целина и пот

целина посебне намене; обавезе, услове и смернице из Просторног 

плана Републике Србије и других развојних докумената; скраћени 
приказ постојећег стања, потенцијала, ограничења и др.); 

- принципе, циљеве и општу концепцију просторног развоја 

подручја слива акумулације "Грлиште" (принципе просторног раз

воја; опште и оперативне циљеве просторног развоја; регионал
ни аспект развоја подручја посебне намене и функционалне везе 

и међуодносе са окружењем; општу кон~епцију развоја подручја 
слива акумулације "Грлиште" и др. ); 

- планска решења просторног развоја подручја посебне на
мене и других области од значаја за дефинисање планских решења 

(систем водоснабдевања "Грлиште", режиме заштите, уређења и 
коришћења простора, са анализом утицаја слива акумулације "Гр
лиште" на природне системе, на економију и привредне системе, 

туризам и рекреацију, демографске и социјалне процесе и систе
ме; просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система; 
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· заштиту животне средине , природних и непокретних културних 
добара и заштиту од елементарних непогода и обезбеђење интере

са за одбрану земље ; основну намену простора с билансом повр

шина посебне намене и др. ); 

- правила употребе земљишта, правила уређења и правила 

грађења; 

- имплементацију Просторног плана (институционални ок

вир и учеснике у имплементацији; смернице за израду планске до

кументације и спровођење Просторног плана; приоритетна план

ска решења и пројекте ; мере и инструменте за имплементацију 

Просторног плана и др .); 

- рефералне карте и графичке приказе: 

- реферална карта број 1 - Посебна намена простора, у раз-

мери 1 : 50 ООО; 
- реферална карта број 2 - Мрежа насеља и инфраструктур

ни системи, у размери 1 : 50 ООО ; 

- реферална карта број 3 - Природни ресурси, туризам , за

штита животне средине и природних и културних добара, у ра1ме

ри 1 : 50 ООО; 
- реферална карта број 4 - Спровођење Просторног плана, у 

размери Ј : 50 ООО ; 

- графички приказ 1. Прегледна карта подручја Плана. 
Просторни план је урађен у ГИС окружењу заснованом на 

ESRI технологији (ArcGIS 1 Ох), што омогућава једноставнију раз
мену података, формирање Географског информационог система 

за обухваћено подручје и ефикаснију контролу спровођења Про

сторног плана. 

У складу са одредбама члана 22. Закона о планирању и из
градњи, упоредо са израдом Просторног плана, припремљен је 

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на жи

вотну средину. Током процедуре израде Нацрта просторног пла

на, Министарство здравља донело је Решење о одређивању зона 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације "Гр
лиште'', а на захтев органа локалних самоуправа града Зајечара, 

општине Књажевац и општине Бољевац. Извршилац је урадио 

Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања 

акумулације "Грлиште", чиме је обезбеђена пуна компатибилност 

планских решења и режима коришћења и уређења простора у ус

постављеним зонама санитарне заштите. 

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1. ПОЛОЖАЈ, ПРОСТОРНИ ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОТЦЕЛИНА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Границе Просторног плана, односно зона санитарне зашти-

1е изворишта "Грлиште" и подручја посебне намене, одређене су 

рефералним картама Просторног плана и описно, према ситуаци
ји на Топографским картама (у даљем тексту : ТК) размере 1:25 
ООО (Листови ТК25: Алексинац 532-2-2, 532-2-4 и 532-4-2, Заје
чар 533- Ј-1, 533-1-2, 533-1-3 , 533-1-4, 533-2-1, 533-2-3 , 533-3-1 и 
533-4-1 ). У случају неслагања са текстом, меродавна је ситуација у 
приказима рефералних карата. 

1.1. ПОЛОЖАЈ И ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПЛАНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

Подручје Просторног плана простире се на деловима тери

торије града Зајечар и општина Бољевац и Књажевац (Зајечарски 
управни округ). Обухвата 15 целих катастарских општина и 15 ста
тистичких насеља у којима живи 4.555 становника (2002 . године), 
тј . око 3.200 становника (2011. године) 1 • Подручје Просторног пла
на у физичко-географском смислу обухвата брдско-планинско под
ручје Тупижнице у јужном делу и низијски део долине Белог Ти
мока и његових притока Грлишке реке са акумулацијом "Грлиште" 

на северу, на надморским висинама од око 150 m на ушћу Грлишке 
реке у Бели Тимок источно од акумулације до око Ј 160 m - Глого-

. вачки врх на Тупижници јужно од акумулације. 

Први резултати Пописа становниппва, домаћинстава и станова у Републици Ср

бији 2011 . 

1.2. ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА 

Подручје Просторног плана обухвата простор површине од 

око 400 km2 на деловима територије (Табела 1-1 ): 
- општине Бољевац (четири катастарске општине - у даљем 

тексту: КО): целе КО Бачевица, Врбавац, Добро Поље и Добрујевац; 
- града Зајечара (осам КО): целе КО Лесковац, Лен овац, Горња 

Бела Река, Ласово, Грлиште, Мариновац, Заграђе и Планиница; и 
- општине Књажевац (три КО): целе КО Кожељ, Бучје и Вла

шко Поље. 

Ј .3. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

Подручје Просторног плана (400 kш2) обухвата: подручје 
слива акумулације "Грлиште" до профила бране површине од око 

183 km2 и вансливне површине обухваћених КО од око 217 kш2 • 
Граница подручја Просторног плана дефинисана је граница

ма целих КО, а приказана је графички и описно (Графички прилог 

1 и Табела 1-1). 
Граница Просторног плана ј е: 

1) северна граница - од пресека граница општине Бољевац и 

града Зајечар на северу и наставља спољном границом КО Плани

ница, Леновац, Лесковац и Грлиште (град Зајечар); 

2) источна граница - од источне спољне границе КО Грлиште 

(град Зајечар) и наставља у правцу југа дуж спољних граница КО 

Заграђе и Мариновац (град Зајечар); 

3) јужна граница - од пресека граница града Зајечар и оп

штине Књажевац, у правцу запада пратећи спољну границу КО 

Кожељ, Бучје и Влашко Поље (општина Књажевац); и 

4) западна граница - од пресека граница општина Књажевац 

и Бољевац на западу и у правцу севера прати спољну границу КО 

Добро Поље, Добрујевац и Врбовац (општина Бољевац) када по

ново улази на територију града Зајечара и прати спољну границу 

КО Планиница до почетне тачке . 

Биланс површина према просторном обухвату подручја Про

сторног плана дат је у Табели 1-Ј. 

Табела 1-1: Просторни обухват подручја Просторног плана 

Површина у km' 

Територија 
Про стор ни план % 

укупно 

Подручје општине/ 
општина!rрал нан слива укупно 

слива града 

Општина Бољеваu 827,66 42,51 59,48 101,99 25.49 

Град Зајечар 1.067, 12 129,54 95,26 224,80 56,17 

Општина Књажеваu 1 .202,44 10,84 62,57 73,41 18,34 

Укупно 3.097,22 182,89 2 17,31 400,20 100,00 

1.4. ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОТЦЕЛИНА. ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Обухват и границе зона санитарне заштите акумулације 

"Грлиште" 

У делу Просторног плана који обухвата слив акумулације 

"Грлиште" и део вансливних површина у подбранском делу, ус

постављају се (односно резервишу) зоне санитарне заштите изво
ришта у складу са предвиђеним фазним развојем водопривредног 

система, којим је предвиђено повећање запремине акумулација са 
l 2x l Об m3 у фази 1, при коти максималног усп ора (у даљем тексту: 
КМУ) од 194,6 m н.в, на 4Ох 1 Об ш3 у фази 2 при КМУ од 215 m н.в. 

Успостављају се следеће зоне санитарне заштите изворишта _ 
за фазу 1 акумулације: 

- зона непосредне санитарне заштите. (у - даЈьем -тексту: зона 
1 акумулације) утврђује се у односу на КМУ акумулације од 194,б 
m н.в. и обухвата језеро из кога се захвата вода за водоснабдева
ње укључујући врх преградног објекта (са простором у ширини 
од 100 m низводно од круне бране) и приобално подручје акуму
лације чија ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији од 
нивоа воде при КМУ воде у језеру2 , укупне површине око 1 km2 

(1,41 km2); 

Зона 1 изворишта површинске воде обухвата и надземну притоку дуж целог тока 
и подручје са обе стране притоке чија ширина износи најмање l О m у хоризон
талној пројекцији мерено од н ивоа воде при водостају притоке КОЈИ се јавља јед
ном у десет година . 
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- ужа зона санитарне заштитЈ (~ даљем тексту: зона II акуму-~:шко Поље и наставља ка западу пратећи морфолошку вододел-

лације) утврђује ~е узводно од про~lfда бра~е у ~ојас~ ширине 500 ницу преко узвишења Добра глава (854 т н.в. ) и Мечији врх (1010 
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m око акумулације мерено. у хоризруталној п~ојеКЦИјИ од спољне т н.в.) . Потом мења правац ка северу преко коте 913 m н . в, па иде 

границе зоне 1 на подручју слива l Щ<УМулације као и читав про- гребеном Јавора укрштајући се са ДП IIA реда бр. 173 (Р-247). На-
стор могућег п'роширења зоне пот~ања у фаз~ 2 везано за КМУ стЩ1Ља преко коте 587 m н. в, коте 604 m н.в, локалитета Грамада, ко-
од 215 m н.в. , укупне површине око V km2 (6,95 km2

); и те 626 т н.в, локалитета Мечији вис (770 т н.в.) и Грматски камен 
- шира зона санитарне зашти1~ (у даљем тексту: зона П1 аку- (730 т н.в.). Затим граница иде до узвишења В. Орлово брдо (кота 

мулације) утврђује се на подручју сјlива узводно од бране "Грли- 718 т н.в.) преко локалитета Орлово поље до Старчевог брега (кота 
ште", у делу који није обухваћен зqнама 1 и II акумулације, укупне 542 m н.в.). Даље, граница иде ка северу, преко узвишења Чолаково 
површине око 175 km2 (174,53 km~)! и то: од профила бране "Гр- брдо и Стрњак (кота 551 т н.в .) и наставља преко засеока Орешац 
лиште" у атару села Грлиште (КО Гli'лиште), граница зоне III аку- (КО Бачевица), па пратећи морфолошку вододелницу иде до лока-
мулације иде у правцу југа пратећ* :морфолошку вододелницу до литета В. Јежевица (кота 709 т н.в.) и наставља ка североистоку до 
узвишења Деда-Рашино брдо (кота З 11 m н.в . ), скреће ка западу узвишења Горуњар (583 т н .в.). Граница потом иде ка северу, преко 
преко локалитета Осење до узвише~а Липак (кота 375 т н.в.), по- коте 518 т н.в, локалитета Широко поље (516 т н.в. ), до узвишења 
том иде ка југоистоку преко коте 360 m н.в, коте 337 т н.в. до ло- Чука (кота 592 т н.в.) . Потом граница мења правац ка истоку прате-
калитета Мађарско гувно (кота 39? т н.в.) . Даље, у правцу југа ћи северну границу КО Врбавац (општина Бољевац) иде преко коте 
прати морфолошку вододелницу, пролазећи поред засеока Цркви- 439 т н.в; па обилазећи локалитет Касаповац, прелази преко коте 
ште (КО Горња Бела Река) све до узвишења Г. Глама (кота 499 т 473 т н.в. и спушта се ка југу до коте 458 т н.в. Потом наставља 
н.в.). Од ове тачке граница скреће ! ~а истоку и југоистоку до уз- у правцу истока и иде преко коте 401 т н.в, локалитета Врњковац, 
вишења Станков церак (кота 453 т J!f.B.), а потом наставља јужно коте 477 т н.в, коте 372 т н.в, локалитета Лупа глава (кота 387 т 
обилазећи локалитет Голаш до узвИЈшења В . Голаш (кота 547 'm н.в . ), коте 366 т н.в, коте 359 т н.в. до локалитета Деветар (кота 374 
н.в.) које се налази на тромеђи кd1 fорња Бела Река, КО Заграђе т н.в.) . Даље, граница иде у истом правцу преко врха Бресје (ко-
и КО Мариновац (град Зајечар) . Цdrом граница мења правац ка та 376 т н.в.), локалитета Барановац (кота 376 т н.в.), Братујевац 
западу преко коте 423 т н" в, локал~ета Пресечен камен и наста- (кота 402 т н.в.), коте 339 т н.в. до коте 315 т н.в. Одатле граница 
вља преко узвишења Чукер (кота 5~3 т н.в.) обилазећи село Ма- скреће ка југу прелазећи преко локалитета Дрењак, коте 242 т н . в , 
риновац (КО Мариновац), преко коте 532 т н.в, коте 594 т н.в, до локалитета Савин брег (кота 255 т н.в.) и силази на профил бране. 
локалитета Голема ораница и коте 654 m н.в. Одавде граница на- Резервишу се следеће зоне санитарне заштите изворишта за 
ставља ка југозападу, прати морфолошку вододелницу прелазећи фазу 2 акумулације: 
преко коте 678 т н. в. и наставља до !f PXa Оштрц (кота 823 т н.в.), - зона 1 акумулације утврђује се у односу на КМУ акумулације 
локалитета Глоговица до узвишењ~ Глоговачки врх (кота 1160 т од 215 т н.в. и обухвата језеро из кога се захвата вода за водоснаб-
н . в.) . Даље, граница иде у правцу југа, преко. коте 987 т н.в. до девање укључујући врх преградног објекта (са простором у ширини 
узвишења Ђорђев врх (1037 т н . в.), ' одакле скреће ка западу јужно од 100 т низводно од круне бране) и приобално подручје акумула-
од локалитета Големи прелаз и потом дуж гребена Подкамен (кота ције чија ширина износи 10 ту хоризонталној пројекцији од нивоа 
1082 т н.в.) и локалитета ТупижнЙчlка леденица, на граници КО воде при КМУ воде у језеру, укупне површине око 3 km2 (3,42 km2); 

Кожељ и КО Бучје (општина Књажdв;щ), па иде преко коте 1160 т - зона 11 акумулације утврђује се узводно од профила бране у 
н.в . до коте 1148 т н.в, одакле скре'е ка западу преко коте 1106 m појасу ширине.500 т дуж обала акумулације мерено у хоризонтал-
н . в , коте 612.68 т н.в . до локалитета Вујин гроб (кота 675 т н .в . ). ној пројекцији од спољне границе зоне 1, на подручју слива акуму-
Граница потом мења правац ка сев~розападу до узвишења Стра- лације, укупне површине око 11 km2 ( 11,22 km2); и 
жа (кота 701 т н.в.) и наставља ис~им правцем преко коте 699 т - зона Ш акумулације утврђује се на подручју слива узводно 
н . в. до локалитеа Свињарник (кота 742 т н.в .) и границе општине од бране "Грлиште", у делу који није обухваћен зонама 1 и Паку-
Књажевац (КО Бучје) и града ЗајечЩ, 1 (КО Ласово). Граница затим мулације, што је око 168 km2 (168,25 km2), са границама зоне III 
пресеца ДП IIA реда бр. 219 (P-247f tкота 664 т н . в.), улази у КО акумулације дефинисане у претходном ставу. 

Обележавање државних путева (ДП) преt"а Уредби о категоризацији државних 

путева ("Службени гласник РС'', бр. 1051)3 и 119/ 13) и веза са старим ознакама 
за магистралне (М) и регионалне (Р) путе~е. 

Биланс површина подручја Просторног плана према терито
ријалном обухвату и зонама санитарне заштите акумулације (фазе 
1 и 2) приказан је у Табели 1-2. 

Табела 1-2 : Биланс територијалног обухвата подручја Просторног плана и зона санитарне заштите у сливу акумулације "Грлиште" 
- (у km2

) 

општина/ град ко 1 зона непосредне санитарне заштите ужа зона санитарне шира зона санитарне изван зона сани- укупно 

са акумулацијом заштите заштите тарне заштите 

(зона!) (зона Il) (зона Ш) 

1. 2. 3. 4. 1+2+3+4 

ФАЗА 1 

Бољевац Бачевица 20,09 0,82 20,9 1 

Врбо вац 21,46 0,22 21,68 

Добро Поље 0,75 28,76 29,5 1 

Добрујевац 0,21 29,68 29,89 

Зајечар Горња Бела Река 
1 

0,01 26,18 3,24 29,43 

Грли ште 0,79 2, 15 2,19 22,97 28,10 

Заграђе 1 0,06 17,52 17,57 

Ласо во 
1 

47,92 0,16 48,07 

Лен овац 0,66 34,29 1,39 36,34 

Лесковац l 0,62 4,13 5,86 0,56 11 ,18 

Мариновац 4,23 24,10 28,33 

Планини ца 0,46 25 ,32 25,78 

Књажевац Бучје 6,47 28,52 34,99 

Влашко Поље 1,7 1 11,90 13,6 1 

Кожељ 2,66 22, 15 24,8 1 

Укуп110 1,41 6,95 174,53 217,31 400,20 

ФАЗА2 
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општина/ град ко зона непосредне санитарне заштите ужа зона санитарне шира зона санитарне изван зона сани- укупно 

са акумулацијом заштите заштите тарне заштите 

(зона Ј ) (зона 11) (зона 1!!) 

1. 2. 3. 4. 1+2+3+4 

БОЉЕВАЦ Бачевица 20,09 0,82 20,91 

Врбо вац 21 ,46 0,22 21 ,68 

Добро Поље 0,75 28,76 29,51 

Добрујевац 0,21 29,68 29,89 

ЗАЈЕЧАР Горња Бела Река 0,01 0,75 25,42 3,24 29,43 

Грли ште 1,33 2,60 1,20 22,97 28,10 

Заграђе 0,05 17,52 17,57 

Ласо во 47,91 0,16 48,07 

Лено вац 0,27 2,79 3 1,89 1,39 36,34 

Лесковщ 1,8 1 5,08 3,73 0,56 11,18 

Мариновац 4,23 24, 10 28,33 

Планиница 0,46 25,32 25,78 

КЊАЖЕВАЦ Бучје . 6,47 28,52 34,99 

Влашко Поље 1,7 ! 11 ,90 13.61 

Кожељ 2,66 22, 15 24,8 1 

УКУПНО 3,42 11 ,22 !68,25 217,31 400,20 

С обзиром да је планирано проширење акумулације "Грлиште" у фази 2 предвиђено у постпланском периоду, овим просторним 
планом, сем резервације простора, нису дате посебне смернице и планска решења за ту фазу, која ће се по потреби утврдити изменама и 

допунама овог просторног плана и/или одговарајућим урбанистичким плановима. · · 

1.5. ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

Посебна намена подручја Просторног плана којаје кључна за 

утврђивање планских решења јесте слив акумулације "Грлиште", 
која представља важан објекат у саставу Тимочког регионалног 

система за снабдевање насеља водом и Тимочког речног система 

за интегрално коришћење, уређење и заштиту вода Белог Тимока 

и Тимока. 

Остале посебне намене на подручју Просторног плана, утвр

ђене планским и стратешким документима на националном нивоу, 

јесу: слив акумулације "Бован" ; транснационални гасовод кроз 
Србију; и потенцијални коридор аутопута Зајечар-Ниш . 

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ 

ДОКУМЕНАТА' 

.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 201 О . 

ДО 2020. ГОДИНЕ 

За подручје овог просторног плана посебно су релевантне 
следеће одредбе ПроL-торног плана Републике Србије (у даљем 
тексту: ППРС): 

- Подручје Просторног плана има значајан проценат пољо

r1ривредног земљишта, у зони интензивне пољопривреде, воћар

ства и виноградарства. Потенцијал биомасе је значајан. 

- Највећи део подручја Просторног плана је у оквиру пер
спективног функционално урбаног подручја (у даљем тексту : 
ФУП) националног значаја са центром у Зајечару. 

- У области инфраструктуре планиране су активности на по
стојећем државном путу I реда, рута 5 (SEETO): Параћин - Боље

вац - Зајечар - Вршка чука (граница са Бугарском) (Е-761 , М-5) 
те на потенцијалном коридору државног пута 1 реда, (аутопутски 
коридор) Ђердап If -- Зајечар - Ниш . Планира се ревитализација и 

модернизација постојеће једноколосечне пруге, са изградњом ка
пацитета за повезивање значајних корисника железни<~ких услу

га Ниш-Зајечар-Прахово Пристаниште . Могућа градња термоое
нергетског објекта у Зајечару, на угаљ, утврдиће се уз претходно 
утврђивање приоритета између експлоатације угља и регионалног 
водоснабдевања. Гасификација подручја Просторног плана биће 

могућа након реализације планираног гасовод . Водоводни систем 
са постојећом акумулацијом "Грлиште" је део Тимочког регионал
ног водоводног система, који је доминантан за снабдевање водом 
града Зајечара. 

4 Детаљније: у форми !{ОМ1шеп-шх изва..:щ у Докуме11та1(1101юј ос1юн11 Просторног 

плана. 

- Подручје Просторног плана је у близини примарног тури

стичког простора са целогодишњом понудом - Стара планина, у 

окружењу секундарних туристичких подручја у оквиру 1уристич

ког кластера Источна Србија и у близини међународних друмских 
туристичких праваца Зајечар-Параћин и Зајечар-Књажевац. 

- Животна средина је квалитетна, претежно под воћњацима, 

виноградима, ливадама, пашњацима и шумама. У области заштите 

животне средине, стратешки приоритет је побољшање квалитета 

површинских и подземних · вода, третман отпадних вода у насе

љима са највећим утицајима на извориште водоснабдевања, обез
беђење рационалног коришћења воде у индустрији и енергетици 
увођењем нових технологија и рециркулације. 

- На основу претходних истраживања и валоризације, биће 
дефинисани статус , просторни обухват и режими заштите за под
ручје планине Туnижница . 

2.2. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ВОДОПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Водопривредна основа Републике Србије (у даљем тексту: 
ВОС) основни је документ којим се утврђује стратегија коришће
ња вода, заштите вода и заштите од вода на територији Републике 

Србије, каојединственог водопривредног простора. Основни стра

тешки циљ ВОС је: "одржавање и развој водног режима кој им се 
обезбеђују најповољнија и најцелисходнија техничка, економска и 
еколошка решења за јединствено управљање водама , заштиту од 
штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода". вос има 
задатак да обезбеди остваривање наведеног основног стратешког 

циља, водећи рачуна о често опречним интересима појединих во
допривредних области и грана и у великој мери супротстављеним 
захтевима осталих корисника простора. 

Тимочки регионални систем, који обухвата водоснабдевање 
насеља на сливу реке Тимок, ослања се на акумулације на Црном 

Тимоку (планирана "Боговина") и Грлишкој реци (изграђена аку
мулација " Грлиште"), а делом и на коришћење локалних извори
шта подземних вода . Ове две акумулације чиниће јединствени 

систем из кога ће се снабдевати водом насеља у градовима и оп

штинама: Бор, Зајечар, Бољевац, Неготин и Књажевац . Поред во
доснабдевања, ове воде имају и друге намене. Снабдевање водом 
насеља у општини Књажевац предвиђа се и из локалних извори

шта коришћењем вода АЛдиначке реке, са перспективним повези
вањем у јединствен Тимочки регионални систем. Насеља у општи
нама Сврљиг и Кладово перспективно би била део овог система . 

Према ВОС, прогнозиране су укупне потребе за водом (ви
соко квалитетне воде за домаћинства и индустрију) до 202 1. го

дине . За град и општине чији су делови територије обухваћени 
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Просторним nланом износе : Зајечар (58,8 х 106 m3/год. ), Књаже
вац (16,6 х 106 m3/год. ) и Бољевац (5,5 k 106 m3/год.). Дефинисан је 
обим nотребних антиерозивних радqв~ у СЛИ!'\У акумулације "Гр
лиште" који обухватају око 12.600 m3 fl ађевинских и око 2.400 ha 
биолошких радова. 

2.3. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ РЕГ~ОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 

("Службени гласник РС", број 51/11) 

1 

За подручје овог просторног плана посебно су релевантне 

следеће одредбе Регионалног простqрног плана Тимочке крајине 
(у даљем тексту: РППТК): 

- Унапређење стања постојећиf шума и повећања површи
на под шумама nриоритетно ће се срЈРовести у сливу акумулаци

је "Грлиште'', на површини од око 12 km2• Антиерозивна заштита 
оствариће се применом биолошких мера (пошумљавање и затра
вљивање}, биотехничких мера (плетер/'! и зидићи против спирања) 

и техничких мера (габионске преграде и прагови у циљу стаби-
• 1 ) 

лизације терена и заустављања вученог наноса на површинама и 

локалитетима које угрожава средња, 1ексцесивна и јака ерозија. 
- Заштита квалитета вода изворИiЈl!та регионалног система за 

снабдевање становништва водом ~проводиће се успостављањем и 

спровођењем режима зона санитарнf заштите, применом органи
зационо-економских мера за спречавщье и смањење загађења вода 
(прописа о забрани транспорта опа1,них материја у зони извори
шта, забраном кавезног узгоја риба у акумулацијама које служе за 
снабдевање водом , порибљавањем а~умулација искључиво на ба
зи ихтиол~шких студија и пројекат~[ вабраном изградње рибњака 
на локацијама којима се угрожавају изворишта вода, смањењем 

специфичне nотрошње воде увођеН~ем реалних накнада за кори
шћење вода и испуштање употребљених вода, увођењем монито
ринга квалитета вода и др.). Обезбеђење воде највишег квалитета 

ослоњено је на Тимочки регионалн~ qистем, односно акумулацију 
"Грлиште" (изграђена фаза 1 за потребе снабдевања водом града 
Зајечара и планирана фаза 2) за потребе снабдевања водом насеља 

з . 1 

у граду аЈечару. . 
- Повећање саобраћајне доступности подручја Просторног 

плана оствариће се осавремењаваЊем општинског пута бр. 29: 
Лесковац-Лубница. У ближем окружењу подручја Просторног 

nлана значајна ће бити следећа пла~qка опредељења: реалИзација 
аутопута Тимочком развојном осов~ном, на правцу Ниш-Зајечар-
ХЕ "Ђердап П", у ширем појасу пуtц I реда бр. 25; побољшањем 
услова одвијања саобраћаја на мр~~и путева I реда; повећањем 
оnремљености и функционалности друмског граничног прелаза 
"Вршка чука"; реконструкцијом ж1лрничке пруге Ниш-Књаже
вац-Зајечар-Прахово (бр. 75); модернизацијом аеродрома "Бор" и 

· враћање намене аеродрому "Минић.ево" за спортско и пољопри
вредно летење и падобранство. 

- Према природним и створеним туристичким ресурсима 

планског nодручја и критеријумима ~wажње ширег круга туристич
ке и рекреативне клијентеле, понуда туристичког подручја заснива
ће се на летњој nонуди на језеру Грлиште, уз културни, планински, 

сеоски и друге специјализоване вЙДове туризма. Подручје Про
сторног плана припада Зајечарско-Б1ољевачком рејону (са археоло
шким налазиштима, бањама и планинама), односно туристичком 

комплексу градског центра Зајечар са рекреативним потенцијалима 
рејона: акумулација Грлиште-ТупиЖница (север) и др. 

р 1 • 

- егионалним просторним планом подржана Је заштита 

идентификоване просторне целине подручја планине Тупижница 
на деловима територија града Заје'lара и општине Књажевац, де
лом на подручју овог просторног плана. 

- На подручју Просторног пла1на налази се споменик културе 
манастир Грлиште. 

2.4. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ 

БОВАН" 

("Службени г~асник 1 РС'', број 14/09) 

Просторним планом подручјt ~осебне намене акумулације 
"Бован" обухваћено је око 3,5% територије овог просторног пла
на, или око 1.3,6 km2 (на делу катастарске општине Влашко По
ље, оnштина Књажевац). Ова териtорија третирана је као простор 

изворишта површинских вода на коме је утврђена зона IIl заштите 
изворишта. Просторним планом подручја посебне намене акуму
лације "Бован" утврђена су правила: коришћења, уређења и за
штите природе, ресурса и вредности и уређења и одрживог про

сторног развоја . 

. 2.5 . УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ 

ГАСОВОДА "ЈУЖНИ ТОК" КРОЗ СРБИЈУ 
("Службени гласник РС'', бр. 119/12 и 98/13) 

Просторним планом подручја посебне намене транснацио

налног гасовода "Јужни ток" кроз Србију обухваћено је око 17 km2 

овог просторног плана, на подручју града Зајечара (делови КО: Гр

лиште, Горња Бела Река, Лесковац и Леновац) и општине Бољевац 

(делови КО: Врбавац, Бачевица, Добро Поље и Добрујевац). Под

ручје инфраструктурног коридора енергетске инфраструктуре (га

совод) обухвата површину под инфраструктурним системима, по

вршине над и под цевоводима, те површине за објекте у функцији 
посебне намене, а које се по правилу карактеришу као површине 

за јавну намену. Подручје Просторног плана обухвата подручје ко

је је у непосредној физичкој и функционалној вези са коридором . 
(заштитни појасеви и објекти и површине које је неопходно шти
ти од негативних утицаја коридора). Просторним планом подручја 

коридора транснационалног гасовода: резервише се простор за ре

ализацију објеката система транснационалног гасовода; успоста
вљају се зоне заштите и спровођења режима зона заштите гасово

да; измешта се мањи број објеката из уже зоне заштите гасовода, 
уз просторни развој система којим се расељавања своде на најма
њу могућу меру; спроводе се мере максималног очувања и мони

торинга утицаја на биодиверзитет, природне ресурсе и заштићена 
природна и непокретна културна добра у коридору гасовода и ње

говој контактној зони ; минимизују се негативни утицаји и ризици 

у насељима на подручју коридора и његове контактне зоне; и др . 

Просторни план је основ за спровођење поступка утврђивања јав
ног интереса за експропријацију земљишта и објеката, који се ди

ректно спроводи издавањем локацијске дозволе за објекте система 
транснационалног гасовода. 

2.6. ОСТАЛИ РЕЛЕВАНТНИ ДОКУМЕНТИ 

Националне н локалне стратегије, планови и остали документи 

Просторни пл;1н је усаглашен са националним стратешким 

документима: стратегијом регионалног развоја Републике Србије; 
Националном стратегијом · одрживог развоја ("Службени гласник 
РС", број 57/08); Националном стратегијом Србије за приступање 
Србије . и Црне Горе Европској унији (2005); Стратегијом развоја 
туризма Републике Србије ("Службени гласник РС", број 91/06); 
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. годи
не ("Службени гласник РС", број 44/05), Уредбом о утврђивању 
Програма остваривања стратегије развоја енергетике Републике 

Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године ("Слу
жбени гласник РС'', бр. 1 7 /07, 73/07, 99/09 и 2711 О); Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 

2014-2024. године ("Службени гласник РС'', број 85/ 14); Страте
гијом управљања отпадом за период 2010-2019. године ("Службе
ни гласник РС", број 29110); Стратегијом развоја шумарства Репу
блике Србије ("Службени гласник РС", број 59/06). 

Размотрени су и други развојни и плански документи: Про

сторни план територије града Зајечара ("Службени лист града За
јечара'', број 15112); Просторни план општине Књажевац ("Слу
жбени лист општине Књажевац'', број 9-1/11); Просторни план 
општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац'', број 15-
3/11 ), Уредба о утврђивању Просторног плана подручја парка при
роде и туристичке регије Стара планина ("Службени гласник РС", 
број 115/08); Елаборат о зонама санитарне заштите Леновачког 
врела код града Зајечара, ЈКП "Водовод'', Зајечар, Институт за во
допривреду "Јарослав Черни", 2007; Пројекат санитарне заштите 
акумулације ,;Грлиште'', Допуна пројекта, Институт за водопри

вреду "Јарослав Черни", Београд 1994; Брана Грлиште - студија 
стабилности падина и косина акумулације "Грлиште", Институт 
за водопривреду "Јарослав Черни", Завод за конструкције и гео
техн~ку, Београд, 1999; Резултати физичко-хемијских испитивања 
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- Извештај, Завод за јавно здравље "Тимок", Зајечар, 2011; Изве
штај о производњи воде за пиће у 2010. години, ЈКП .,Водовод", 
Зајечар, 2011; Угроженост и заштита од наноса, бујица и ерози
је акумулације "Грлиште", Институт за водопривреду "Јарослав 
Черни", Београд, 1983; Елаборат о обавештавању и узбуњивању 
становништва на подручју угроженом од рушења бране "Грли
ште", свеска l: Хидрауличке последице рушења бране, Институт 

за водопривреду "Јарослав Черни", Београд, 1986; Развојна студи
ја сливног подручја акумулације "Грлиште" са делом планинског 
венца "Тупижница", књига 3: природне карактеристике пројектног 
подручја, Друштвено предузеће "ПКБ - Агроинжењеринг" (у да

љем тексту: ДП), Београд, 1992; Развојна студија сливног подручја 
акумулације "Грлиште" са делом планинског венца "Тупижница", 
књига 8: Туризам , лов и риболов, ДП "ПКБ - Аrроинжењеринг", 
Београд, 1992; Развојна студија сливног подручја акумулације 
"Грлиште" са делом планинског венца "Тупижница", књига 1 О: 
заштита животне средине са елементима просторног планирања, 

ДП "ПКБ - Агроинжењеринг", Београд, 1992; Пројекат санитар

не заштите акумулације "Грлиште'', ЈКП "Водовод", Зајечар, Ин
ститут за водопривреду "Јарослав Черни"; Београд, 1990; Главни 
пројекат заштите од наноса акумулације "Грлиште" Зајечар - ра
дови у коритима бујичних токова, Институт за шумарство и дрвну 

индустр11ју - Београд, Београд, 1987; Извештај о инжењерско-гео
лошким и хидрогеолошким условима изградње бране на Грлишкој 
реци код Зајечара, књига 1, Косовопројект-Београд, ООУР за ге
отехнику, Београд, 1983; Програм израде просторног плана под
ручја слива изворишта водосистема "Грлиште", Република Србија, 
Министарство грађевинарства, Завод за просторно планирање и 

урбанизам , Београд,2000. 

3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
(ПОТЕНЦИЈАЛИ. ОГРАНИЧЕЊА, SWOT АНАЛИЗА) 

3.1 . ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1.1. Посебна намена подручја - водопривреда 

Хидрографске. хидролошке и водопривредне особености ширег 

подручја аку;иулације 

Подручје дела источне Србије, које се хидролошки и водо

привредно налази у зони утицаја и интеракција са акумулацијом 

"Грлиште" има веома развијену хидрографију. Окосницу овог хи
дрографског система чине три Тимока - Бели, Црни и Велики. У 

делу слива око града Зајечара знатно су развијеније леве прито
ке сва три Тимока: Црни Тимок (Брестовачка река, Злотска река, 

Радованска река и Боговина). Бели Тимок (Лубничка и Грлишка 
река) и Велики Тимок (Бела, Јелашничка, Глоговичка, Сиколска и 

Чубранска река) . Десне притоке су Осничка река и Арнаута (Црни 

Тимок) и Сашка река (Бели Тимок), док је десни део слива Ве

ликог Тимока хидрографски слабо развијен . Грлишка река настаје 

на подручју села Лесковац спајањем река Неголице (познате и као 

Леновачка река) и Горње (Ласовачке) реке. Ове реке дренирају па

дине Тупижнице, Слемена и Јежевице и изра:што су бујичног ка

ракrера, са веома неравномерним режимима. 

Хидрографске особености слива, орографске карактеристике 

и режими падавина великог интензитета условљавају брзу конuев
трацију великих вода, након којих долази до исцрпљивања слива и 

дугих периода малих вода . Око 50% годишњег биланса вода про
текне у кратким бујичним поводњима. Река са оваквим хидроло

шким одликама се може користити само у условима реализаuије 

акумулације са годишњим регулисањем протока. 

Специфична водност на подручју, у овом делу слива је 6,8 11 
s·km2

, што представља нешто већу вредност од просечне у Србији 
(5,7 l/s·km2

). У долинском делу око Зајечара, тј. у североисточном 
делу града Зајечара, у долини Великог Тимока, просечну вред

ност специфичног отиuања .смањује тзв . . ,зајечарска депресија" 
падавина. 

Иако је хидрографска мрежа разматра1юг подручја веома раз
вијена и као таква представља значајан привредни и развојни ре
сурс, пијаће воде за потребе водоснабдевања насеља нема довољ
но и то из више разлога: (а) велике неравномерности протока, тако 

да су реално искористиве воде (воде које имају атрибут "водног 

ресурса") знатно мање од оних које се исказују преко просечних 

вредности; (б) веома сужених могућности реализације акумула
ција са годишњим регулисањем без којих се не могу обезбедити 

поуздане испоруке воде потрошачима; (в) веома лошег квалитета 

неких притока које дотичу из зоне Борског басена (Борска, Кри
вељска, Бела река, Брестовачка река) , тако да се не могу користити 

за водопривредне намене. 

У Табели 1-3, поред просечних протока за два профила, при
казани су минимални месечни протоци обезбеђености 95% који су 
меродавни за мере заштите вода и велике воде вероватноће 1 % ко
је су меродавне за мере заштите од поплава. 

Табела I-3 : Хидролошки параметри река у широј зони утицаја 
акумулације "Грлиште'' 

Река 
Водом ерна Површина Просечан 

Q"""·" " Q""'" 
станица слнва (km2 ) проток m'/s m3/s m3ls 

Велики Тимок Тамнић 4.191 28,64 

Црни Тимок Зајечар 1.199 12,51 0,58 410 

Црни Тимок Боговина 467 6,22 

Бели Тимок Вратарюща 1.17 1 10,46 0,45 зоо 

Бели Тнмок Зајечар 2.150 12,39 

Грли шка река Грли ште 191 1,56 0,04 158 

Борска река Рготина 340 3,04 

Злотска река Сумраковац 114 3,50 

Неравномерност протока свих водотока у окружењу, веома је 
велика и једна је од најнеповољнијих у Србији. Однос између на

ведених карактеристичних малих и великих вода је преко 1: 1000 
(Грлишка река - l :3950), при чему је неравномерност значајно 
већа на малим водотоuима због израженог ефекта "хидролошког 

пражњења" слива до кога долази у све дужим маловодним перио

дима, као и непостојања комплементарног допуњавања протока са 

других сливова. 

Квалитет вода у водотоцима је у широким границама: од кла

се I/II у горњим токовима Грлишке реке (Неголица и Горња), Јела
шничке, Сиколске реке, Пб класе Црног и дела Белог Тимока, па 

до лошег стања Великог Тимока (класа ЈУ и "ван класа"). На лош 
статус квалитета Тимока посебно утичу два концентрисана зага

ђивача - град Зајечар и РТБ Бор - чије отпадне воде без пречишћа

вања доспевају у Тимок. У маловодним периодима, Велики Тимок 
је "ван класа", јер се претвара у отворени колекrор отпадних вода. 

Садашња фаза 1 развоја Грлишке акумулације не омогућава да се 
иста користи за побољшање квалитета воде наменским испушта

њем у маловодним периодима који су најкритичнији са станови
шта квалитета вода. 

Због незавршених планираних мера санитарне и антиеро
зивне заштите, у самој акумулацији се уочава почетак процеса 

еутрофикације. Према садашњим показатељима садржаја фосфора 

и хлорофила, акумулација је у мезотрофном стању, док се у то

плом делу године јавља почетак еутрофног стања, што условљава 
све веће проблеме у процесу рада на преради воде у постројењу за 
пречишћавање воде (у даљем тексту: ППВ). 

Водопривредна инфраструктура 

Брана и акумулација "Грлиште" 

Акумулација "Грлиште" налази се узводно од села Грлиште 

на Грлишкој реци, највећој левој притоци Белог Тимока. Укупна 
површина слива акумулације "Грлиште" износи Ј 83 km2

. 

Кључне карактеристике бране и акумулације "Грлиште" су 

следеће: брана од каменог набачаја са АБ екраном на узводној 

страни и контролном галеријом; кота круне бране 196 mнм, кота 
максималног успора 194,6 mнм; кота нормалног успора, уједно и 
кота прелива 193 mнм ; дужина круне бране 1О1,3 m; ширина кру
не бране 6,7 m; грађевинска висина 31.5 m; шахтни прелив са по 
три пара сегментних устава, капаuитет шахтног прелива 900 ш.1/s; 
највећа рачунска дебљина преливног млаза 4,6 m; темељни ис
пуст капацитета 188 m3/s; велика вода Q,%= 158 m3/s; велика во
да Q0"%= 264 m3/s; велика вода Q0•0 1%= 400 m.1/s; укупна запремина 
акумулације Ј 2 х 106 m3

; корисна запремина 1О,9 х 106 m3; површина 
акумулације l 04 ha. Водозахватна грађевина је у наставку прелив
не грађевине и решена је као селективни водозахват са три улаза 
( због захватања воде најбољег квалитета) на котама 178, 183 и 188 
mнм . Минимални одрживи проток се испушта кроз одвајак Ф 160 
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са цевовода сирове воде, што обезбеђуЈе увек најбољи квалитет 
одрживог протока . 

Грлишка акумулација са запремином од 12 х 106 m3 и степе
ном регулисања у 1 фази Р=О,26 обЬјб~ђује непотпуно годишње 
регулисање, док би у фази 2, када се за9ремина акумулације пове
ћава на 4Ох 106 m3 било остварено пуно Fодишње регулисање. 

Акумулација "Грлиште" има могу~ност изравнања протица
ја на око Qsr=550 l/s, са обезбеђеношћr од 99%. Од акумулације 
је изграђен челични цевовод 0914 mm у дужини од 12,5 km, који 
омогућава капацитет транспорта воде у fОличини Qmax=800 l/s. 

ВодоснабдевтЬе 
1 

Са становишта развоја Тимочког рrгионалног система,'поред 
Грлишке акумулације, важна су и велика изворишта подземних во
да у виду карстних врела, која ће, иако ф ван подручја Просторног 
плана, имати најтешњу функционалну и управљачку интеракцију 

са Грлишком акумулацијом. 

Прво је веће извориште Књажев~а "Сињи Вир", на коме се 
заснива књажевачки водоводни супqис~ем, из кога већ израста во

доводни подсистем Белог Тимока. Извориште "Сињи Вир" је кап
тажна грађевина којом је захваћено ка~стно врело "Сињи Вир" у 
кориту Сврљишког Тимока, око 2 km у1водно од Подвиса. Хидро
геолошким студијама процењена је израшност врела на 180,350 
l/s, а каптирано је око 230 l/s. Из Ка!fтаже се цевоводом 0500, 
L=8,3 km вода доводи до пумпне ста~ице (у даљем тексту: ПС) 
"Јаз'', одакле се пумпањем упућује у јРезервоар дистрибутивног 
система. Вода је одличног квалитета и re захтева никакав третман 
осим уобичајене дезинфекције. 

Друго извориште вода карстног псhрекла су врела у зони пла
ниране акумулације "Боговина". Врел~ "Мрљиш" већ представља 
главно извориште борског водоводног lсупсистема и део је регио
налног подсистема Црног Тимока. Ово 1врело има забележене при

родне протоке у опсегу од 80 1/s дФ о~о 1 ООО l/s. Врело "Грозни
чевац" има опсег издашности [66+40qJ l/s. "Мировско" врело је 
веома важно извориште издашности о~ 70 l/s до око 600 l/s, колико 
је измерено на некаптираном делу изв0ришта. Сва наведена изво

ришта су одличног квалитета, али имају проблем велике неравно
мерности капацитета, са дугим периодима мале издашности . 

Подземна вода из алувиона Бело~ Тимока (извориште "Бели 
Тимок"), карстно врело на ободу ТупИжнице (извориште "Тупи

жница") и водоводни систем "Грл~ш*" се користе за водоснаб
девање Зајечара и околних насеља. Извориште "Бели Тимок", 
чији је капацитет око 50-75 l/s, састоји се од копаних бунара из 
којих се вода доводи до сабирног бунара, од кога се помоћу пумп
не станице вода потискује у резервоар "Краљевица" (V= l.500 m3 

воде) и даље у градску дистрибутивну мрежу. Извориште "Тупи

жница'", удаљено је око 26 km југоист0чно од града Зајечара у ка
њону Ласовачке реке, где је каптирано Јкарстно врело, променљиве 
је издашности 25-2.500 l/s. Цевоводомl 0300 mm и 0350 mm вода 
се гравитационо доводи до резервоара "Краљевица" и градске ди
стрибутивне мреже. Са тог изворишта ~еу водоводни систем уводи 

20-50 l/s (капацитет је лимитиран дово~ом). 
Због велике променљивости капацитета ових изворишта и 

1 
угрожености функционалности систе~а (у маловодним периодима 

су изражени дефицити воде која се мо?~<е захватити.), неминовно је 
да се у сис.тем уведу и површинске вdfe чији се .проток регулише 
акумулацијом са годишњим регулисањем, што Је са становишта 

подмиривања потреба за водом најпоу~данији начин испоруке. 
Стога је 1988. године у водоводни систем укључено и треће 

извориште, акумулација на Грлишкој ~еци (фаза 1), из које се у си
стем уводи потребна количина воде преко ППВ "Краљевица", чији 
је капацитет у коначној фази планира~ на око 600 l/s, са резервоа
рима чисте воде капацитета од 3.000 rp3 воде. У претходном пери

оду, опсег захватања био је најчешће Ько 100- 250 1/s. Због физич
ких ограничења у непосредном окружењу (висински положај села 
Лесковац) , као и због потребе за што оржом изградњом система и 
стављањем у функцију изворишта "Грлиште", његова изградња је 
предвиђена у две фазе. · 

Каналисање насеља 

У Зајечару је концепцију и оснрвну диспозицију канализа

ционог система условила конфигурација терена у долини Црног и 

Белог Тимока, који се низводно од града спајају у Велики Тимок. 
Такав положај је условио три одвојена главна колектора, који при

купљају и одводе употребљену санитарну воду ка будућем цен

тралном ППОВ. Први главни колектор иде левом обалом Црног 
Тимока, други десном, док трећи иде левом обалом Белог Тимока. 

Прва два колектора се изливају у реку Црни Тимок на месту где је 

око 1960. године било изграђено постројење за третман отпадних 
вода, које није дало одговарајуће резултате паје убрзо и напуште

но. Канализација у граду Зајечару се развија као сепарациони си
стем. У само неколико фабрика у граду Зајечару су уграђени уре
ђаји за предтретман отпадних вода, али они не раде, односно не 
функционишу са планираном ефективношћу. Укупна дужина ка
нализационе мреже у граду Зајечару је око 80 km, са тенденцијом 
интензивног ширења и усмеравања ка будућем централном ППОВ 

града Зајечара. 

Ниједно сеоско насеље на подручју града Зајечара нема ре
шен.о питање прикупљања, одвођења и пречишћавања вода. То ни

је урађено ни у насељима који се налазе узводно од Грлишке аку
мулације (Лесковац, Горња Бела Река, Ласово, Леновац, Врбавац), 
нити су обављени било какви радови на њиховој санитацији у 

складу са заштитом акумулације која служи за снабдевање водом . 

Заштита од поплава 

Због дугогодишњег ·непоштовања одредаба о водном земљи
шту које стриктно забрањују изградњу сталних објеката у појасу 
дуж река које се плаве стогодишњим великим водама, Зајечар је 

један од угрожених градова Србије по ризицима од поплава. То су 
показале поплаве насеља у приобаљу Црног Тимока."С обзиром на 
то, заштита од великих вода веома је сложена јер се не своди само 
на пасивну заштиту насипима, већ је неопходна и активна заштита 
ублажавањем таласа у акумулацИјама. Грлишка акумулација је по 
запремини мала и покрива мали део слива Белог Тимока, тако да 

даје сасвим мале ефекте ретензирања поводања и не може се кори
стити у сврху активне заштите од поплава. Таква улога би у мањем 

степену била могућа реализацијом фазе 2 акумулације . 
Ерозивни процеси и бујице су развијени на падинама Тупи

жнице, Слемена и Јежевице, али не у целини, већ у виду ерозив
них жаришта . Процењује се да је просечан унос наноса у акуму

лацију око 49.000 m3/s, а засутост акумулације је већ достигла око 
8%. Ерозија I категорије ( ексцесивна) је заступљена испод 1 %, а 
П (јаке) има на око 4% слива, са више жаришта у падинама Ве
лике Јежевице у изворишним деловима сливова Неголице, као и 

на падинама Слемена и Тупижнице у горњем делу слива Големе 

реке. Најзаступљенија је ерозија 1П категорије (око 72%) и рас
прострањена је на падинама речних долина, а њено санирање је 
могуће превасходно коришћењем биолошких метода (пошумљава
ње, мелиорација деградираних шума, формирање и мелиорација 
пашњака), у повременој комбинацији са биотехничким методама · 

(терасирање, зидићи, јаркови). 

3.1.2. Заштита природе, природних вредности и предела 

Подручје Просторног плана одликује се средњим степеном 

специјске и екосистемске разноврсности, значајним феноменима 

геонаслеђа и карактеристичним вредним пределима. Дивљи биљ
ни и животињски свет чини око 550 таксона (врста и подврста) 
виших (васкуларних) биљака, 25 биљних заједница дрвенасте и зе

љасте и вегетације, 90 врста птица, 40 врста сисара, укључујући и 
фауну слепих мишева, 14 представника херпетофауне (шест врста 
гмизаваца и осам врста водоземаца) и 19 врста риба, од чега 13 у 
акумулацији "Грлиште", као и велики број врста у оквиру других 
недовољно истражених таксономских категорија (инсекти, гљиве, 

лишајеви, маховине и др.). 

Значајни објекти геонаслеђа су импознатни , до 470 m висок 
кречњачки одсек на западној страни Тупижнице, меандарски изви

југана клисура Ласовачке реке у северном подножју ове планине, 

преко 30 истражених спелеолошких објеката, односно пећина и ја
ма, међу којима је најпознатија Тупижничка леденица као редак и 
азонални пример објекта типа леденице у красу Карпато-балкан

ских планина источне Србије, као и бројни извори и карстна врела 
међу којима су најиздашнији Леновачко врело и врело у Горњој 

Белој Реци . Објекти геонаслеђа на подручју Просторног плана су 

историјско-геолошког и стратиграфског наслеђа: 1. Палеозојске 
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старости - профил олистострома Тупижнице са различитим оли

столитима (доњи карбон) код Бучја, на путу Бољевац-Књажевац ; 

2. Кредне старости - профил са обиљем фауне ургонске фације и 

профил са рудистном фауном - Ту11ижница. 

Разноврсност, ра..1ноликост, атракти вност и лепота предеоних/ 

пејзажних елемената представљају главну вредност природе подруч 

ја ПроСторног плана. По карактеристичним природним и створеним/ 

антропоrеним обележјима предела посебно се вреднују и издвајају: 

одсек Тупижнице са вертикалним стеновитим екскарпманима, уре

заним точилима, моћном акумулацијом сипарских плаэева, обрастао 

интересаfrгном шумском, жбунастом и зељастом вегетаuијом; карстн11 

плато и падине Тупижниuе, претежно шумовити, са облицима и поја

вама површинске крашке и флувиокрашке морфологије и ХИдрогра

фије; дивља клисура Ласовачке реке, усечена у кречњацима, са укље

штеним меандрима стрмих и вертикалних страна, обрасла изданачком 

шумом и шикаром; питомо и живописно побрђе у атарима села Ле
сковац, Леновац, Планиница, Врбовац, Бач.евица и Ласово, са моза

ичним распоредом њива, воћњака, ливада и шума, изузетне легюrе и 

привлачности; и акумулација "Грли ште" са својим воден11м огледалом 
као истакнугим и посебно динамичним елементом пејзажа. 

У територијалном обухвату Просторног пла на нема заштиће

них подручја са природним вредностима . 

Са подручјем Просторног плана . у његовом источном делу, 

граничи се подручје Старе планине на којој је утврђен део наци

оналне еколошке мреже у складу са Уредбом о еколошкој мрежи 

("Службени гласник РС", број 102/ 1 О). 
На подручју Просторног плана није до сада извршена иден

тификација и картирање станишта на основу Правилника о кри

теријумима за издвајање типова станишта , о типовима станишта, 

осетљивим, угроженим, ретким и ·щ заштиту приоритетним типо

вима станишта и о мерама заштите за њихово О'rување (,.Службе

ни гласник РС", број 35/ 1 О) . 

3.Ј.3. Природни ресурси 

Пољопривредно зе.11љшите 

На подручју Просторног плана налази се 21.819 ha пољопривред
ног земљfШrrа, што чини 54,5% укупне територије. На основу каракте

ристика терена (надморска висина, нагиб терена, начин коришћења зе

мљишта - посебно обрадивог земљишта) подручје Просторног плана 

је подељено на следећа пољопривредна подручја (Графикон 1 ): 
1) 200-350 m н.в. - брежуљкасто , са нижим брдима. доли 

нама и котлинама (нарочито погодно за у-~гајање винове лозе у 

нижим пределима, и воћа у вишим) обухвата три КО (Грлиште. 

Заграђе и Лесковац, све у граду Зајечару, с1ија је укупна површина 

5.684,9 ha), од чега пољопривредне површине обухватају 3.949,5 
ha, што представља 14,2% укупног планског подручја; 

2) 350- 600 ш н.в. -- брдско, са вишим долинама и котлинама, 
обухвата осам КО (Бачевина, Врбовац, Добро Поље 11 Добрујевац 
у општини Бољеван, као и Горња Бела Река . Ласово. Леновац и 

Планиница у граду Зајечару, чија је укупна површина 24.160,8 ha), 
од чега пољопривредне површине обухватају 13.387,5 ha, односно 
60,4% укупног планског подручја; 

3) преко 600 111 н.в . - планинско (већином са озбиљним огра
ничењима за развој пољопривреде) обухвата четири КО (Марино

вац у граду Зајечару и Бучје, Влашко Поље и Кожељ у општини 

Књажевац, чија је укупна површина l 0.1 74,3 ha), од '!е га пољо
привредне површине обухватају 4.482 ha, што је 25,4% укупног 
планског подручј а. 
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Графикон 1: Удео КО према пољопривредном подруч.i у којем при
падају у обухвату Просторног плана 

Табела 1-4: Просторне структуре коришћења укупних 
и пољопривредних површина (у%) 

% укупне nовршш1е % пољопривредне површине 

Подручје Пољопри-
Шуме Остало 

Ора- Воћ- Вино- Ли- Паш-

вредно нице њац и гради ваде ња ци 

Подручје 
60.2 34,0 5,8 64.7 2,7 1.9 18, 1 17,8 

Плана 

БреЈ1~~Уь-
70,2 

касто 
24,5 5,2 81,6 Ј ,6 3, 1 3,9 9,7 

Брдско 60,5 35 ,0 4.5 64,5 3.0 1,7 13,9 16,9 

П.1анинско 53.8 36,9 9.3 52,4 2,7 1,6 15,9 27,4 

Ишор : Реnубли'l• и геодетс•и завод, Републ11ка Србија , l>еоград. anrflл 2009. 11щинс 

Највећи удео у укупним пољопривредним површинама имају 

оранице (њиве и вртови), које учествују са 64,7%, за којима следе 
ливаде и пашњаци (око 36%), воћњаци (2,7%) и виногради (скоро 
2%). Ситуација је слична и на нивоу КО, иако је структура кори

шћења пољопривредних површина у зависности од геофизичких 

услова, па тако учешће оран1ша у пољопривредним површинама 

опада са порастом надморске висине (Графикон 2). Највећи део 
површина под њивама припада 5. и 6. катастарској класи, рела
тивно слабој, али погодној 3а обраду, док више од трећине отпада 

на 7. и 8. класу, предиспонирану за затрављивање, односно пошу
мљавање . 
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Графикон 2: Структура коришћења пољопривредног земљишта 
на нивоу подручја Просторног плана, пољопривредних подручја 

и катастарских општина 

Према подацима Пописа из 2002. године, на подручју Про

сторног плана је регистровано 1 .854 домаћинстава, од чега 83, l % 
( 1 .541) има пољопривредно газдинство са ма..!ЈОМ површином об

радивог земљишта, недовољном за обезбеђивање новчаних прихо

да, како за задовољавање основних животних потреба, тако и за 

улагање у развој и унапређење пољопривредне производње. Га
здинства користе у просеку 5.6 ћ.а обрадивог земљишта, које чини 

55, 1 % укупно коришћеног земљишта у својини. 
Искључиво пољопривредне изворе прихода има 17,4% дома

ћинстава са г~одручја Просторног плана, док нешто више од 47% 
домаћинстава има приходе везане за непољопривредне делатности. 

Од укупно 1.498 становника који се баве пољопривредним 
занимањем , ча,к 92% живи у домаћинствима са газдинством . Ин

дивидуални пољопривредници чине 91 ,3% укупног броја актив
ног пољопривредног становништва. У контингенту издржаваног 

пољопривредног становништва највећи је удео деце и омладине 

(укупно 37,6%), док нешто мање од 50% активних пољопривред
ника на газдинству чине жене. Учешће активног становништва од 

78,5% у укупном пољопривредном становништву указује на про
блеме старења пољопривредне радне снаге и будућих активности 
на газдинствима . 

Шу.не и шу.1кки 1r::.,11, ьиште 

Око 43,5% укупног подручја Просторног плана налази се у 
категорији шума и шумског земљишта (око l7.400 ha). Државним 
шумама газдује Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашу

ме" (у да.љем тексту: ЈП "Србијашуме" ) на површини од 3.193,7 
Јы, и то у општини Бољевац - Газдинска јединица (у даљем тексту: 
ГЈ) "Марков камен - Мечји врх" (457,45 ћа), у граду Зајечару ГЈ 
"Вршка чука 2 - Баба јона - Трећи врх '' ( 1841 ,41 ha) и у општини 
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Књажевац - ГЈ "Тупижница" (894,86 ha)i Шуме сопственика чине 
око 80% подручја (10.221 ha). 

На подручју Просторног плана л;оминантнаје производно-за
штитна функција државних шума, кој'е су разврстане у три намен
ске целине: шуме производне намене, ~ротиверозивне заштитне 
шуме и стално заштитне шуме. 

Шуме у функцији заштите заступљене су на површини од 

око 12,2 km2 у функцији су заштите_ зем:.~:ишта од ерозије. У одно
су на укупну површину у категорији шума и шумског земљишта 

на подручју Прост.орног плана то је око 7%. 
Шуме сливног подручја акумулације "Грлиште" припадају 

региону листопадних шума. Доминирају; шуме сладуна и цера, од

носно варијанте ових шума . Земљиште 8fзано за јужне експозици
је и стрмије нагибе терена прекривеню је шумом граба, док су вла-

. ~ 
жниЈа станишта, као и земљиште на ве.iим надморским висинама 

и падинама са северном експозиuијом пqкривена брдском буковом 
шумом . 1 

Лов11а и рuболов11а пqдручја 

На подручју Просторног плана реттистрована су три ловачка 

удружења Ловачког савеза Србије: "Крагъевица" из Зајечара (обу

хвата КО Грлиште, Лесковац, Горња Белr, Река, Леновац и Ласово); 

"Тимок" из Малог Извора (обухвата КО 1Заграђе и Мариновац, где 
су формирани и узгојни резервати) и "Б~:>љевац" из Бољевца (обу

хвата КО Бачевица и Врбовац). Најпро11уктивнији и највећи појас 
за лов је брдско-планински, rде су зеч~ви најзаступљенија врста 

дивљачи , потом следе фазани, пољске јаребице и срне. Укупни бо
нитет ловних подручја креће се између II и Ш бонитетне класе. 

Ловишта у власништву ЈЛ "Србијащумсl" нису заступљена на под-
ручју Просторног плана. 

1 
Ово подручје припада рибарском подручју "Србија - исток". 

Сезона риболова траје током читаве го.Дине. Језеро је порибљено 

(богато је девериком, а такође има и шарана, сома, смуђа, караша, 

клена, гргеча). Вода је бистра и провидна, па се на језеру окупља 
већи број пецароша . Риболовци су окущљени око Заједнице спорт

ских риболоваца "Тимочка крајина". 

Ми11ерал11е cupoвu11e 

Према доступним подацима, на пЬдручју Просторног плана 
и у његовом ближем окружењу врши с1е експлоатација у руднику 
каменог угља "Добра срећа", чије конlЈУре не задиру на подручје 
слива акумулације "Грлиште". Истражна поља су следећа: Cu, Ag, 

1 . 

Au (Савинац); Ан, Ag и др. (Градиште); ~племенити и обојени мета-

ли (Савинац), злато и пратећи метали ~Градиште - Добро поље -
Букова глава) ; диорит (Дубоки Поток) и гранодиорит (Земичка Ко

са - Врчин). На подручју Просторног шлана извођење геолошких 

истражнвања минералних ресурса одобрено је за истраживања 
нафте и гаса на локалитету Оснић, Ленрвац, Краљевица и Бачеви

ца и геотермалноr ресурса ТупижнИца :>-' Зајечару, хидрокарбонат
но-калцијумскоr типа, температуре 12,9 °С. 

3.1.4. Привредни ~азвој 

Постојећу привредну структуру шрдручја одликују доминант

не пољопривредне делатности и слабо развијене делатности тер

цијарног сектора (трговина и саобраћfј) као и неразвијен сектор 
услужних и производних занатских и осталих услуга. Туристичка 

и рекреативна понуда није довољно развијена ни афирмисана, а 
још мање организована и повезана са dкружењем . Привреда непо

средног окружења подручја Просторног плана је дужи временски 

период у фази стагнације и проласка lкроз процесе реструктури
рања привреде и приватизације, при чему су поједина предузеће 

престала са радом. У целини посматрано, подручје Просторног 

плана са окружењем спада у економски недовољно развијено, чија 
је привреда ушла у фазу рецесије са вИшеструким негативним ре
зултатима: знатан пад друштвеног прсјшзвода, незапосленост, не
ликвидност, ниска продуктивност, неефикасност и др. 

3.1.5. Туризам 

Туристичке активности и садржаји заступљени су у одређе
ној мери само на делу обухваћеног подручја града Зајечара, где 

је око акумулације "Грлиште" изграђен мањи број непланских ви
кенд кућа у оквиру КО Грлиште и КО Лесковац, а у селу Горња 

Бела Река (КО Горња Бела Река) постојало је одмаралиште са 60 
лежаја и спортским теренима. По процени, око 200 сеоских до
маћинстава, посебно у Леновцу, Ласову и Горњој Белој Реци има 

услова да обезбеди смештај за 400 до 500 туриста. Међу видовима 
туризма заступљени су само облици излетничког, ловног и рибо

ловног туризма. Главни туристички потенцијали подручја у окви

ру града Зајечар - акумулација "Грлиште" и северни део планине 

Тупижнице, недовољно су искоришћени за излетнички и друге ви

дове туризма. Према Просторном плану града Зајечара, за подруч

је овог просторног плана релевантни су следећи видови туризма: 

излетнички туризам, спортско-рекреативни и омладински тури

зам (укључујући и ловни и риболовни туризам), сеоски туризам 

и транзитни туризам. Од пет туристичких зона града Зајечара (се

верна, средишња, југоисточна и јужна) подручје Просторног пла
на припада јужној зони (уз Бели Тимок). 

На подручју Просторног плана, у оквиру општине Књажевац 

доминира већи део планине Тупижница, уз северни део Слемен 
планине. Тупижница се користи као излетиште, али је као и оста

ли обухваћени простори, без садржаја. 

На обухваћеном делу општине Бољевац нема туристичких 

садржаја, изузев ловишта кој им газдује ловачко друштво "Боље
вац" из Бољевца. 

3.1.6. Становништво, насеља и социјални развој 

Ста11ов11uштво 

На подручју Просторног плана слива акумулације "Грли
ште", према званичним подацима последњег пописа (2002. годи 

на) живело је 4.555 становника у 15 насеља. На основу првих ре

зултата Пописа 2011 . године, евидентиран је наставак интензивне 

депопулације, при чему се број становника смањио за око 30% у 
односу на 2002. годину, тј. на 3.197 лица . Овим се указује на нагла

шену демографску рецесију планског подручја. Од укупног броја 

становника, већина (60%) живи у насељима града Зајечара, 25% 
становништва живи у припадајућем делу општине Бољевац, а 15% 
у припадајућем делу општине Књажевац. 

Просечна густина насељености планског подручја је у 2002. 
години износила око 12 cт./km2 , а најновији подаци сведоче о опа
дању и овако ниске насељености на око 8 cт./km2 (Попис 2011. го
дине). 

Целокупно подручје је рурално и сва су насеља депопулаци

она у дугорочном периоду. Промене у утицају природне и меха

ничке компоненте динамике стано;~ништва на подручју Простор

ног плана у последњем међупоnисном периоду указују на следећ(): 

природна компонента учествује са преко 80% у смањењу укупног 
становништва, али смањење удела миграционе компоненте у де

мографском паду није резултат заустављања процеса исељавања 

становништва већ осетног смањења величине старосних контин
гената који највише учествују у миграцијама. Поједина насеља 

(Лесковац) у периоду 2002-2010. године нису имала ни једно но
ворођенче, а младих (до 19 година) има свега око 9% у укупној по
пулацији на подручју Просторног плана. Насупрот томе, учешће 

лица која имају више од 65 година старости је чак 43% што ути
че и на високу економску зависност становништва. Овакво стање 

представља озбиљан изазов за демографску перспективу планског 

подручја. 

Доминира одрасло пољопривредно становништво са непот

пуним основним образовањем или завршеном основном школом 

(око 60%), а удео неписменог одраслог становништва је око 4%. 
Пратећи опадање популације, број домаћинстава на подруч

ју Просторног плана се константно смањује, тако да је данас дво

струко мањи у односу на 1948. годину. Према првим подацима По

писа 2011. године, укупан број домаћинстава је био 1 .411. 

Мрежа 11асе.ља 

Мрежа насеља обухвата фрагменте формираних мрежа насе

ља на општинском нивоу, односно на нивоу града. Најјачи утицај 
остварују џентри ван подручја Просторног плана, и то у првом ре

ду град Зајечар. 
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Просторним планом није обухваћен ни један општински цен

тар нити градско насеље. 

Карактеристике овог руралног простора су: 1) депопулаци
ја и сенилизација становништвз: 2) развојна стагнација; 3) "уну
трашња периферија'' у односу на територије општина/града, ре
гионални, субрегионални и општински центар; 4) изразито слаб 
интензитет коришћења простора (веома ниска насељеност), са ре

лативним одступањем у случају насеља Грли ште ; 5) неразвијена и 
слабо диференцирана мрежа се()ских насеља (готово сва припада

ју типу примарних сеоских насеља). 

Величинска типологија сеuских насеља потврђује негативне 
и неповољне развојне тенденци.iе . Само једно насеље (Грлиште) 
има више од 500 становника, тј. скоро сва насеља (l2) се сврста
вају у категорију малих сеоски х (од 1 О1 до 500 становника), а два 
насеља припадају категорији изразито малих/патуљастих (до l ОО 
становника) . Такође, сва насеља карактерише константна депопу

лација, а у некима се становништво у последњем међупописном 

периоду смањило чак за 50% (Кожељ), односно за 40% (Лесковац). 
Посматрајући просторно-функционалне односе међу насе

љима и миграторна кретања становништва унутар и изван граница 

подручја Просторног плана, издваја се неколико сеоских центара 

и један центар заједнице насеља са вишим нивоом опремљености 

услугама и јавним службама. То су: центар заједнице насеља Бучје 
на подручју општине Књажевац и сеоски центри: Грлиште, Ма

риновац и Ласово. Највећу групу насеља на подручју Просторног 

плана •1ине примарна сеоска насеља, која функционално гравити

рају одговарајућим центрима у оквиру територија администрагив-
них целина у чијем су обухвату. 

Соци.Јати развој 

Јавне установе и службе 1•а подручју Просторног плана: 

- Основно образовање -- на планском подручју постоје ис
кључиво подручна одељења (укупно седам) матичних основних 

школа. У насељу Грлиште налази се подручно одељење (осмора
:зредна mкола) матичне Основне школе "Владислав Петковић Дис" 
- Грљан. Подруч11а одељења (четвороразредна) ове основне шко

ле налазе се и у насељима Мариновац и Ласово. Четвороразредна 

подручна одељења су и у насељима Бучје (општина Књажевац), Ба

чевица, Врбавац и Добро Поље (општина Бољевац ). Обавезни пред

школски разреди су организован11 у скоро свим сеоским школама. 

На подручју Просторног плана не одвија се средњошколско 

образовање. Најближи центри за овај вид образовања су: у граду За

је•ыру (Гимназија , Економско-трговинска школа, Медицинска шко

ла и Техничка школа), у Књажевцу (Гимназија и Техничка школа) и 
Бољевцу (Гимназија, Економска школа, Школа за прераду дрвета и 

метала). У Зајечару се налази Висока школа за менаџмент и бизнис 

и Факултет за менаџмею~ а у Књажевцу је отворено истурено одеље

ње високе школе "Мегатренд" из града Зајечара - одсек Биофарминс 

- Здравствена заштита - Но подручју Просторног п"1ана , у 
оквиру примарне здравствене заштите постоје само амбулан

те. Здравствене амбуланте се налазе у селима: Грлиште, Леновац 

(пункг), Бучје, Врбовац (одсек) , Добро Поље и Бачевица. Домови 

:щравља налазе се у општинским/градским центрима администра

тивних целина чији су делови обухваћени Просторним планом. 

За више нивое :щравствених уи~уга, становништво се упућује у 

Здравствени центар у граду Заје•~ару. 

- Социјална заштита - нем::! главних носилаца и реализатора 

активности из делокруга социјалне заштите на подручју Простор
ног пла на иако су потребе изражене, посебно узимајући у обзир 

неповољну старосну структуру становништва . Основне делатно

сти социјалне заштите врше С<' ван подручја Просторног плана, у 

центрима за социјални рад у Зај еч ару, Књажевцу и Бољевцу. 
- Култура - основна културна делатност се одвија у центри

ма ван подру<~ја Просторног плана (домови културе, библиотеке, 

музеји и позориште у Зајечару, Књажевцу и Бољевцу). На самом 

планском подручју постоје домови културе у насељима Грлиште, 
Бачевица, Врбовац и Добро Поље. 

3.1 .7. Инфраструктурни системи 

Саобраћај 

Мрежу друмског саобраћаја на подручју Просторног пла
на ч ине државни путеви 1 Б реда око 2 km и П реда око 27 kтn , у 

20. новембар 2015. 

складу са Уредбом о категоризацији државних путева ("Службени 
гласник РС", бр. 105/13 и 1Ј9/I 3), као и око 39 kтn државних пу
тева који су укинути новом категоризацијом. Категорисаних оп

штинских путева на подручју Просторног плана има око 76 km. 
Заступљене су следеће деонице: (1) ДП !Бреда око 2 km и 11 реда 
око 66 km: 

- ДП !Б реда бр. 35 (тј . Р-25), деоница број 0307, од ч вора 
број 0713 (Зајечар , km 119+404) до чвора број 0307 (Вратарница, 

km Ј 3 1 +868); укупне дужине 12,464 km од чега на подручју Про
сторног плана око Ј , 70 km на територији града Зајечара; 

- ДП !ЈА реда бр. 219 (тј. Р-247), деонице број 0865, 0866 
и 0867 од чвора број 1336 (Бучје, km 35+ Ј 09) до чвора број 0642 
(Штипна, km 77+312); укупне дужине 42,203 km од чега на под
ручју Просторног плана око 27,06 km на територији града Зајечара 
и општина Бољевац и Књажевац; 

- ДП НБ реда бр. 423 (тј. Р-247б) , непроходна деоница број 

0874 од чвора број 0643 (Дебел ица, km 10+000) до чвора број 0307 
(Вратарница, km 36+000); укупне дУ'А<Ине 26,000 kш од чега на 
подручју Просторног плана око 3, 15 km на територији града За
јечара ; 

- ДП IIA реда бр. 169 (тј. Р-248), деоница број 0877 од чво

ра број 0332 (Шљивар, km 59+957) до чвора број 0640 (Бучје, km 
95+508); укупне дужине 35,551 kш од •1е1Ћ на подручју Простор
ног плана око 24,60 kш на територији града Зајечара и општине 
Књажевац; 

- ДП ЈlБ реда бр. 395 (тј. Р-261 ), деоница број 0900 од чвора 
број О 135 (Лубница, km 0+000) до чвора број Ј 335 (Бољевац, km 
29+003) укупне дужине 29,003 km од чега на подручју Просторног 
плана око 11 ,22 km на територији града Зајечара и општина Боље
вац и Књажевац. 

Промене у просечном годишњем дневном саобраћају (у да
љем тексту: ПГДС) прате се на ДП IБ реда бр. 35 (Р-25) и при
казане су у Табели 1-5, између 2005. и 2011. године. Оптерећење 
деонице у обухвату Просторног плана опало је по индексу од око 

96. Оптерећење од тешких теретних возила је такође, у паду на 
овој деоници тако да је са Ј 89 возила у 2005. опало на свега 75 у 
2011 . години . 

Табела 1-5 : Промене у ПГДС на ДП IБ реда између 2005 . и 2011 *. 
године 

-
Број 1 Број 

Дсо1шна 
Дуж1111а , пrдс ПГДС 

Промена 
Индекс 

r1ута деонице km 2005. 2010. раста 

11;-зs I 0307 
Заје'<ар-

12.4 3303 3178- -125 96,2 
i Вратаршша 

Подаци за 20 Ј] . годи ну су прелиминарни пре зва ни~ше лубликаuијс. 

И3вор: http: //ww\\.pt1tevi-srbije.rs/s r/proseca11-godis11ji-clnevni-saob1-acaj 

Постојећи општински пут Л-4 (Лесковац-Леновац) пролази 

кроз зону 1 (у укупној дужини од око 1,3 km, кроз насеље Леско
вац) Такође, постојећи општински путеви пролазе кроз зону Паку

мулације у укуп ној дужини од око 5,7 km, и то: Л-4 (Лесковац...:ле
новац, у дужини од око 1,2 km), Л-5 (Лесковац - Горња Бела Река, 

у дужини од око 2, 1 О km) и Л-29 (Лубница-Лесковац, у дужини од 
око 2.4 kш). 

Ј едноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Цр

вени крст-Зајечар-Прахово пристаниште скоро да прати источну 

грани цу подручја Просторног плана. Кроз само подручје пролази 

у дужини од око 1,50 km, и то на територији КО Грлиште, град 
Зајечар. 

Деонице државних путева нису реконструисане, а стање ка

тегорисаних општинских путева је генерално лоше, коловозни за

стор је често земљаниЈмакадамски , а технички елементи (радијуси 

хоризонталних кривина, подужни и попречни нагиби коловоза, 

одводњавање) нису задовољавајући. Додатни проблем су немо

гућности локалних самоуправа да услед недостатка финансијских 

средстава одржавају општинске путеве. Пруга ниј е одговарајуће 

технички опремљена и експлоатише се у режиму малих брзина, а 

неадекватан квалитет железничких возних средстава, депопулаци

ја и осиромашење овог подручја утицало је на юразито смањење 

удела железничког саобраћаја. Јавни саобраћај и алтернативни ви

дови транспорта нису адекватно ра:звијени. 



20. новембар 2015. I&Bli·IBll••••• 

Е!.1ергетика и енергетска Ulfфраструктура 

На подручју Просторног плана 1адлежност над електроди
стрибутивном мрежом имају Јавно щ:~едузеће "Електропривреда 
Србије'', Привредно друштво за дистр~буцију електричне енерги-
. Ј " Ни Е 1 з· Је" угоисток д.о.о. ш, " лектротимок а1ечар", и то у оквиру 

електродистрибутивних предузећа (у даљем тексту: ЕД): ЕД "Заје

чар" и пословница "Бољевац" и ЕД "КЈьажевац" . 
Кроз подручје Просторног планаl пролазе далеководи већих 

напонских нивоа: ДВ 400 k V бр. 403 "~ор 2" - "Ниш 2"; 2 ДВ 11 О 
kV - бр. 1157 "Зајечар !"-"Књажева~" и бр. 1212 "Зајечар 2" -
"Бољевац" (ради под напоном од 35 kV) и 1 ДВ 35 kV "Грљан" 
- "Минићево". 1 

бутив~~ :;~ј;и~Р~~;~~~:~д~л:;:ие::Г:Г0::~~::Г~~ и д;~т~~ 
Мрежа 10 kV напаја се из пет ТС 35/10 kV: "Грљан", ,,Лубница" 
(град Зајечар), "Бољевац" (општина Боf,евац), "Минићево" и "Ви
на" (општина Књажевац) - ван границ\\ Просторног плана. 

Електродистрибутивни систем на подручју Просторног пла

на одликује смањена сигурност и поуtщаност снабдевања потро
шача електричном енергијом. Овакво dтање последица је старости 

постојеће опреме. Мрежа и објекти Ю/СУ одговарајућег квалитета 

и квантитета. Падови напона у електрЬенергетској мрежи већи су 
од дозвољених. 

На подручју Просторног плана 1 није изграђена гасоводна 
мрежа. 

Електронске комуникације и поштански 

саобраћај ! 

Подручје Просторног плана припада мрежним групама 019 
Зајечар (територије града Зајечар и опiптине Књажевац) и 030 Бор 
(територија општине Бољевац). Већиrа насеља поседује инфра

структуру фиксне јавне телефонске ~реже. Међутим, та инфра

структура је већим делом застарела. ~ Постојеће телефонске цен-
. 1 • • • 

трале су ЈОШ увек аналогне или дигит~µше старије генерације, које 

имају инсталиране двојничке прикљ)'/-lке и не подржавају услуге 

интернета и преноса података, што не !задовољава садашње потре
бе становништва: На целом планском fодручју, само у месту Грли

ште инсталиран Је савремени телекомуникациони мултисервисни 

) 

• 1 

приступни чвор (MSAN , КОЈИ омогућава све телекомуникационе 
услуге. 

Од битног утицаја на развој и к$литет електронске комуни
кационе мреже и услута на овом подрf~ју је постојећа мрежа теле
комуникационих оптичких каблова. 1 

У непосредном окружењу подруt~ја постоје магистрални оп
тички каблови Ниш-Књажевац-Зајечар-Бор, Зајечар-Неготин

Кладово и Бор-Бољевац-Сокобања с~ приводима до знатног броја 
ближих телефонских централа. Ови ?птички каблови омогућили 
су да се центри града/општина Зајечар, Бор, Књажевац и Бољевац 

повежу на телекомуникациону мрежу Србије, што обезбеђује да-

љи развој. 1 

На подручју Просторног плана изграђен је само привод оп

тичког кабла до насеља Грлиште, ШlЈО је омогућило уградњу са

времене опреме. Да би се извршила: модернизација електронске 
комуникационе мреже за остала насеља на подручју, потребно је 

изградити мрежу оптичких каблова. 1 

На подручју Просторног плана заступљена су три оператора 

мобилне телефоније "Teleпor Groџp'', i "Телеком Србија" а.д. и VIP 
moЬile d.o.o, са више базних станиuа . 1 Покривеност сигналима ни
је уједначена, али како је мобилна телефонија у сталној експанзи

ји, стање се врло брзо поправља . 

У непосредној близини подручја су постојеће емисионе ста
нице за ТВ и FM радио пренос на лЬкацијама Тупижница и Де
ли Јован , што обезбеђује добре услове за пријем радио-дифузије 

свих врста. 

Тренутно су у раду поштанске јединице на три локације (Гр

лиште, Леновац и Бучје). 

Остварена опслуженост подручја од 1.440 становника на по
штанску јединицу је добра, али по пЈосторној доступности стање 
није задовољавајуће. 
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У сеоским насељима у сливу акумулације "Грлиште" налази 
се 37 несанитарних дивљих депонија (сметлишта)5 , док се градска 
/општинске депоније Зајечара, Бољевца и Књажевца налазе ван 

граница Просторног плана. Несанитарна дивља сметлишта се по
времено чисте у зонама 1 и II акумулације. 

Највећи број села у зони Ш акумулације изостављен је из си
стема организованог прикупљања отпада, Што за последицу има 

постојање локалних сметлишта, односно дивљих депонија у бли
зини пуtева, у долинама река и потока. 

Будући да на простору зона 1 и II акумулације нема значајнијих 
објеката стамбене и туристичке намене, у зони I акумулације није 
присутна већа количина амбалажног отпада (пластике, стакла итд. ) . 

Сеоске несанитарне депоније на које се одлаже отпад са под

ручја слива акумулације "Грлиште" нису у надлежности општин
ских/градских комуналних предузећа (Зајечара, Бољевца и Кња

жевца) . Процедне депонијске воде са ових руралних сметлишта 
доспевају у слив и тиме посредно и непосредно загађују акумула

цију "Грлиште". Ове депоније се налазе у свим зонама санитарне 
заштите акумулације. 

Полазећи од података Пописа становништва из 2002. године 
и апроксимација датих Стратегијом управљања отпадом за пери

од 2010-2019. године, према којој је просек дневне створене коли
чине отпада 0,6 kg/стан/дневно, процењено је да укупна годишња 
количина отпада који се продукује на подручју слива износи 37 
t дневно. На подручју слива акумулације не врши се селективно 
уклањање отпадака, нити се оно даље користи у пољопривреди. 

Кланични и животињски отпад, као и друге специфичне врсте от

пада не складиште се у складу са основним мерама безбедности . 

Општине и град у обухвату Просторног плана имају израже
ни проблем сахрањивања због попуњености и малог капацитета 

гробаља. Посебан проблем представља чињеница да се на грани
ци зоне II акумулације (на удаљености од 550 m од воденог огле
дала) налази старо сеоско гробље у близини села Лесковац које је 
и даље у функцији . Управљање гробљима на планском подручју 

представља значајан проблем. Општинска гробља су плански гра
ђена и у надлежности јавних комуналних предузећа, док су сеоска 

гробља неадекватно комунално опремљена и уређена и углавном 
нису у надлежности јавних комуналних предузећа . 

3.1.8. Заштита непокретних културних добара 

Сливно подручје акумулације "Грлиште" одликује се већим 
бројем споменика културе, просторним и историјским целинама 
и већим бројем културних добара која уживају претходну заштиту. 

Изузетну културну вредност представља велики број археолошких. 

локалитета. На подручју Просторног плана не налазе се непокрет

на културна добра од изузетног и великог значаја. Заштићена и еви

дентирана непокретна културна добра (у даљем тексту: НКД) су: 

1) споменици културе: 
- манастирска целина Грлиште са црквом Св. Петра и Павла 

(КО Грлиште, град Зајечар) (заштићено добро према одлуци Извр

шног савета Скупштине општине Зајечар, бр. О 11 - 18 од 30. јану- ' 
ара 1985. године); 

- зграда народног купатила у Планиници (КО Планиница, 

град Зајечар), (заштићено добро на основу одлуке Извршног саве

та Скупштине општине Зајечар, бр. О 11 - 20 од 31. јануара 1985. 
године); 

- зграда старе кафане у селу Заграђу (КО Заграђе, град Заје
чар), (заштићено добро на основу одлуке Извршног савета Скуп
штине општине Зајечар, бр. 011 - 26 од 31. јануара 1985. године); 

- Црква Св . Арханђела Гаврила и Црква Св . Кирика са теме-

љима старијег објекта (КО Кожељ, општина Књажевац); 

- Црква Св. Илије (КО Бучје, општина Књажевац), 

2) просторно културно-историјске целине: 
- две куће и Горњикрајска чесма у Горњој Белој Реци (КО 

Горња Бела Река, град Зајечар), (заштићено добро према одлуци 

Скупштине општине Зајечар, бр. 011 - 24 од 31. јануара 1985. го
дине); 

Према Националној бази података о депонијама на подручју Републике Србије 

(надлежна мш1истарства и Агенција за заштиту животне средине). 
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- кућа Сергеја Пауловића, његов амбар и кош, "Видојина ку

ћа" - Кућа Милорада Павловића и Кућа Стамена Нешића са амба

ром у селу Ласову (КО Ласово, град Зајечар), (заштићено добро 
према одлуци Скупштине општине Зајечар, бр. О 11 - 25 од 3 l . ја
нуара 1985. године), 

3) археолошка налазишта са споменичким својствима : 
- Латинско гробље; Пландиште; локалитет у дворишту куће 

бр. 223.; Суви пећ (КО Горња Бела Река, град Зајечар) ; 

- локалитет Бањица (Црквиште Св. Арханђела); Пут Грли

ште - Леновац; Застењ (КО Грлиште, град Зајечар) ; 

- локалитет Црквиште (Манастириште), локалитет Гради

ште, локалитет Бачиште, локалитет Горње пољане (КО Заграђе, 
град Зајечар) ; 

- Црквиште (Манастириште Св . Богородице); Пискавица; 

Пискавица клисура - Сињац; Латинска кула; Ђушина Падина (КО 

Ласо во, град Зајечар); 

- Градиште; Градиште 11 ; Костановац; локалитет у селу Ле

новац; Јамине; Циганско гробље; Имање Зорка Илића "Пискавица 
клисура"; Арнаутско гробље (КО Леновац, град Зајечар) ; 

- Градиште (Латински град); Црквиште (Деда Ванин мана

стир); Манастириште Св. Јован; Старо гробље ; Стајковићи ; Мр

твило; у селу Лесковац (КО Лесковац, град Зајечар); 

- локалитет Ливаде; локалитет Грабчина; локалитет Чука: на 

брду изнад села Планиница (КО Планиница, град Зајечар) ; 

- локалитет Говедарник-Црквиште (КО Кожељ. општина 

Књажевац) ; 

- локалитет Селиште; локалитет Милошева црква; локалитет 

Циганско гробље (КО Бучје, општина Књажевац) , 

4) историјски споменици: 
- спомен-плоче погинулим борцима у НОР-у и учеснинима 

Тимочке буне и споменик погинулим борцима у Првом светском 

рату (КО Горња Бела Река и град Зајечар): 

- спомен-плоче погинулим борнима у НОР-у, жртвама фаши

стичког терора; споменик погинулим ратницима у Првом светском 

рату; спомен-чесме на месту где је одржана Окружна партијска 

конференција и Тодору Цветковићу Толчету (КО Грлиште. град 
Зајечар); 

- спомен-пирамида на месту погибије Миодрага Станими

ровића; спомен-чесма погинулим борцима у Првом и Другом св . 
рату и жртвама фашистичког терора, спомен ик Петку Бимбаши 

(јунак из l српског устанка) , (КО Заграђе, град Зајечар) ; 

- споменик погинулим ратницима у 1 светском рату ( КО Ла

сово, град Зајечар); 

- споменик борцима l и 11 светског рата и жртвама фашистич

ког терора; спомен-пирамиде са плочама Ж. Милутиновићу и у 

част борби од l. октобра Ј 943. године (КО Лесковац, град Зајечар); 

-· спомен-чесма борцима погинулим у НОР-у и жртвама фа

µшстичког терора; споменик палим борцима у 1 светском рату и 
спомен-плоча посвећена Хајдук Вељку (КО Леновац, град Зајечар) ; 

- спомен-пирамида погинулим борцима у НОБ-у; споменик 

погинулим ратницима у l светском рату (КО Мариновац, град За

јечар): 

- споменик погинулим ратницима у Ј светском рату (КО Тlла

ниница, град Зајечар); 

- спомен-плоча НОО, спомен-плоча палим борцима 1941-
1945 . године (КО Кожељ, општина Књажевац); 

- спомен-плоча палим ратницима у првом светском рату (КО 

Влашко поље, општина Књажеван) ; 

- споменик палим ратницима у првом светском рату (КО 

Бучје, општина Књажевац). 

Објекти народног градитељства обухватају крст запис у дво
ришту школе и куће са доксатима у засеоку Стубал (КО Марино
ван, град Зајечар). С обзиром на изостанак систематских рекогни
сuирања ових објеката и ослањање на теренска истраживања из 

1970. гощше, неки од објеката народног градитељства који се на
воде вероватно више и не постоје. 

У зони lJ акумулације "Грли ште" се налази једно НКД - Ма

настирска целина Грлиште са црквом Св. Петра и Павла (КО Грли
ште, град Зајечар). 

3.1.9. Заштита животне средине 

Стање квалитета животне средине на подручју слива аку

мулације "Грлиште" пронењено је у односу на п отенцијалне 

загађиваче у простору, а кроз анализу квалитета воде акумулације, 

квалитета површинских и подземних вода и квалитета земљишта 

и ваздуха. Том проценом утврђено је да се планско подручје мо

же сврстати у делимично угрожену, а на поједин им локалитетима 

и неугрожену категорију квалитета животне средине. На подруч

ју Просторног плана не налазе се већи загађивачи који би могли 
угрозити подручје слива изнад граница максимално дозвољених 

концентрација . 

Квалитет вода акумулације и токова који је прихрањују во

дом (Грлишка река директно. а индиректно и Леновачка и Ласо

вачка река), као и воде у јавном водоводу је задовољавајући6 . У 

води за пиће нема опасних материја юнад концентрација које су 

законски прописане као максималне. Вода акумулације и њених 

притока, у зависности од сезоне припада 1 и Ј! категорији квалите
та. Квалитет воде је нарушен током лролећних и летњих месеци, 

када се појачава еутрофикација језера. По показатељима садржаја 

фосфора, акумулација је у мезотрофном стању, али се уочава про
нес погоршања квалитета. У топлом делу године показатељи се 

све више приближавају показатељима почетка еутрофних стања. 

Квалитет воде акумулације, притока и читавог слива наруша

ва се активностима у објектима насеља Лесковац, као и . отпадним 

водама насеља Леновац (у зони Ј акумулације), Ласово и Горња 

Бела река (пуштање суслендованих органских материја и детер

џената у акумулацију и водотоке у сл иву, у концентранијама које 

су више од максимално дозвољених у води за пиће; непостојање 

система одвођења отпадних вода које фекалним бактеријама ди

ректно загађују акумулацију и нео сл ив) ; неадекватним одлагањем 

чврстог и кабастог отпада у зонама 1 и П акумулације; неконтроли
саним туристичким и рекреативним коришћењем језера; неплан

ском и недозвољеном изградњом мањег броја објеката у зонама 

I и 11 акумулације; пољопривредним активностима на сливу које 

за последицу имају прекомерни унос нутријената у акумулацију 
(штале, тов или шта); постојећим сеоским гробљем у зони ]] акуму

лације (у селу Лесковац); привредним активностима у сливу аку

мулације; ерозивним процесима (на обрадивим површинама, хра

стовим шумама на јужној експозицији, пашњацима и шикарама, 

локацијама некадашњих винограда, и то код Мариновца, Горње 

Беле Реке и Леновца, као и на делу сипарског одсека Тупижнице 

ка Ласову и др, тако да је 72% укупне подручја слива захваћено 
ерозијом ЈЛ категорије). 

И поред наведених видова загађивања , квалитет воде је у ка

тегориј,и за коју је довољан једноставан физички третман и дезин

фекција у циљу снабдевања водом становника. Водотоци у сливу 

су предмет повремених физичко-хемијских, биолошких или ми

кробиолошких контрола квалитета. Не постоје програми контину
иране контроле квалитета река на основу којих би се могле преду

зети мере заштите или интервентне мере санације загађења. 

Квалитет земљишта на подручју Просторног плана директно 

је угрожен недостатком водонепропусних сенгрупа у зонама 1 и П 
акумулације и на целом сливу. Земљиште се директно загађује хе
мијским средствима из пољопривреде (пестицидима и ђубривом). 

Земљиште није значајније контаминирано отпадом са депонија, 
будући да се у зонама 1 и ll санитарне заштите акумулације углав
ном одлаже амбалажни отпад (пластика и стакло) који не може 

значајније утицати на директно загађење земљишта. 

На подручју Просторног плана није повећан ниво аерозагађе
ња ни буке, осим у коридорима државних путева . 

На подручју Просторног плана се не налазе постројења која 
подлежу обавезама SEVESO 11 директиве. 

3.1.ЈО. Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану 

земље и у ванредним ситуацијама 

На подручју Просторног плана нема објеката посебне намене 

од значаја за одбрану земље . 

Кључни инфраструктурни објекат на подручју Просторног 
плана је акумулационо језеро "Грлиште" са браном, чије угро
жавање је могуће ратним разарањима, природним катастрофама 

и елементарним непогодама са значајним последицама по ста

новништво, насеља, инфраструктуру и стање животне средине. 

Плавни талас у случају пробијања бране ј е прописно обележен на 

6 Подани добиј е нr1 а 11 ал 11 за ,\ 1а Завода зв јавно здра вље .. Тимок". 
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терену, а у обухвату овог просторног плана потенцијалним пла

вљењем директно је угрожено насеље Грлиште, док су у ближем 
окружењу Просторног плана угрожени Йнфраструктурни системи 
и супраструктура у долини Тимока, на tюдручју насеља Грљан и 
града Зајечара . 1 

Највећу опасност представља могуће загађивање изворишта 
водоснабдевања токсичним и другим опасним материјама услед 

саобраћајних незгода, ратног дејства ири терористичког напада 
и других спољних утицаја. Подручје је такође изложено потенци
јалном хазарду од елементарних непоrdда, у првом реду, опасно
стима од поплава у горњем делу слива; атмосферских непогода, 

одроњавања и клизања земљишта, пож~ра, земљотреса и др. По

тенцијална угроженост од сеизмичког fазарда је просечна с об

зиром да интензитет на подручју Прос1юрног плана, за повратни 
1 

период од 1 ОО година има средњу вр~днfст од 6° MCS, са тенден-
циЈОМ раста ка западном делу подручја . 

1 
3.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГ:f'АНИЧЕЊА 

3.2.1. Посебна намена подручј i - Водопривреда 

Основни потенцијали за коришћење и заштиту вода и развој 
водне инфраструктуре на подручју Про<.,т?рног плана су: хидрограф
ски систем на ширем подручју Просторнрг плана, са три већа водо

тока - Црни, Бели и Велики Тимок, са ~рлишком реком као најве
ћом притоком и са више мањих притока;! већ реализован водоводни 
сисrем, који је израстао у Зајечарски сУf\систем у оквиру Тимочког 
регионалног система за снабдевање водоt-'; акумулација "Грлиште'', 
којаје реализована у фази 1 са запремином Ј2 х l06 m3, са браном која 
• 1 
ЈС диспозиционо тако решена да се може уадвисити у фази 2, како би 
се повећао капацитет тог изворишта (ом0гућава спајање у техноло
шку целину три супсистема - Зајечарско~, Црног Тимока и Књаже
вачког); акумулација "Боговина" (заuџи+ од поводања који настају 
на Црном Тимоку, побољшање квалитетq воде у маловодним ситуа

цијама (оплем~њавање малих вода), као r за најоперативније дело
вање у хавариЈским ситуацијама и кризним еколошким стањима на 

Црном Тимоку и Тимоку); изворишта К~ажевачког водоводног суп
система и планиране акумулације "Град~ре" на Алдиначкој реци, у 
општини Књажевац и "Околиште" на С~рљишком Тимоку (побољ
шање режима малих вода и ублажава\Ье uоводња на делу тока Белог 

Тимока, на подручју града Зајечара и у з~ни деловања Грлишке аку
мулације); б~ојни мањи извори пукотин~ког типа издани~ планин
ском подручју КОЈИ, иако су малог капацнтета, представљају вредан 
ресурс јер обезбеђују воду за мања план~нска сеоска насеља на том 
подручју, чиме ова изворишта постају усtрављачки компатибилна са 
извориштем на Грлишкој реци, као глав~им извориштем садашњег 
водоводн?г супсисrема Зајечара; потенцrјали за коришћење река за 
рекреацију на вод~,; за наводњавање ок~лних површин~ применом 

метода "кап по кап за економски атрактрвне културе које се све ви

ше траже (повртарске културе уз примену пластеника и стакленика, 

плантажни воћњаци и виногради). 1 

Развој водне инфраструктуре на пЬдручју Просторног плана 
подвргнут је бројним ограничењима, ~еђу којима су најважнија 
следећа: велика временска неравномер~ост вода које се формирају 
на сливовима Црног, Белог и Великрг Тимока, Што отежава усло
ве за уређење, коришћење и заштиту вdда, а у неким околностима 

1 

чак и онемогућава њихово коришћење. rосебно су неповољни ве-

лики односи између великих вода вероватноће 1 % (са којима се 
планирају системи заштите од попла. ва)r: месечних малих вода ве
роватноће 95% (меродавних за планира е мера заштите квалитета 

вода), који се крећу и преко 1: 1 ООО, као и врло дуга трајања малих 
вода; неодржавање водног земљишта и неконтролисана изградња; 

мале могућности за побољшање режима малих вода у маловодним 

периодима. Грлишка акумулација у овdј фази развоја нема могућ
ности коришћења у ту сврху, а неће бијги много повољнија ситуа
ција ни након реализације фазе 2, јер је 1водност слива Грлишке ре
ке мала ( 1,48 m3/s) за побољшање режима малих вода. Ограничење 
• 1 • 

Је и у недостатку услова за отварање нових индустријских капа-

цитета и лоша санитација насеља (пос+ојање дивљих депонија на 
обалама и у коритима река, испуштање 1 отпадних вода у водотоке). 

3.2.2. Заштита природе, природНИјХ вредности и предела 

Потенцијали заштите и одрживог ' коришћења природних до

бара су: екосистемска и специјска разноврсност изражена кроз 

присуство различитих типова станишта (ливадских, пашњачких, 

шумских, камењарских и др. ); више биљних заједница међу ко

јима су посебно значајне реликтне полидоминантне врсте, знатан 
број врста у главним таксономским категоријама биљног и живо

тињског света (посебно виших биљака, инсеката у спелеолошким 

објектима и птица); респектабилан фонд гљива, јестивог и лекови

тог биља, сисарске и пернате ловне дивљачи; комплекси шумских 

сасrојина храстовог и буковог појаса; геоморфолошки, хидроло
шки и геолошки феномени геонаслеђа, чији су настанак и обележ
ја највећим делом условљени карстним литолошким коплексом 
(Тупижничка леденица и други спелеолошки објекти, облици по

вршинског карста и флувио-карста, извори и врела, кречњачки од

сеци); атрактивни и живописни предели изванредне разноликости 
(дивљи кршевити и делом пасторални предели Тупижнице и кли
сурастих долина, питоми предели побрђа, акумулација и др.); опре
дељење да се Тупижница усrанови за заштићено подручје; природ

не вредности које представљају основу одрживог развоја, пре свега 

туризма, пољопривреде и органске. производње хране, ограниченог 

коришћења минералних сировина, шума, дивљачи и др. 

Ограничења заштите и одрживог коришћења природних до

бара су: недовољна опремљеност подручја путевима, уређеним 
стазама, видиковцима, центрима за посетиоце и другим елементи

ма и објектима за турисrичку презентацију и интерпретацију при

родних вредности које се предлажу за заштиту; промене хидро

лошких функција и изгледа карстних врела и извора радовима на 

каптирању и одвођењу вода за потребе локалног водоснабдевања; 

недостатак капацитета и материјално-финансијских ресурса орга
на локалне самоуправе за учешће у успостављању и спровођењу 

заштите; незаинтересованост становништва за заштиту или сум

њичавост у односу на циљеве и прокламоване корисне ефекте од 

заштите. 

3.2.3. Природни ресурси 

Пољопривредно земљиште 

Основни потенцијали пољопривреде и одрживог коришћења 

пољопривредног земљишта су: природни услови и расположиви 

пољопривредни ресурси, са значајним уделом природних и се

миприродних система у укупној површини (нешто више од 50% 
подручја Просторног плана налази се под шумом, ливадама и па

шњацима) погодним за производњу сточних производа и обнову 

пашњачког сточарства у летњем периоду, посебно оваца, коза и 

коња; незагађена животна средина која са осталим агроеколошким 

погодностима нуди могућност органске производње и пласмана 

пољопривредно-прехрамбених производа биљног и сточног по

рекла, насталих у режиму традиционалне производње и условима 

незагађене животне средине; могућност развоја недовољно засту
пљених производних програма, за којима постоји потражња, ка
кви су пчеларсrво, производња и прерада козјег млека и јарећег 

меса, сакупљање печурака, лековитог биља и шумских плодова. 

Основна ограничења везана за развој пољопривреде, од
носно очување, заштиту и адекватно коришћење пољопривред
ног земљишта проистичу из: сиромаштва сеоског становништва; 

уситњености породичних газдинстава на којима се пољопривред

ном производњом не могу обезбедити средства за улагање у раз

вој, унапређивање и укрупњавање газдинстава; низак ниво опре

мљености пољопривредном механизацијом, неопходном чак и на 
малим поседима ради квалитетне и благовремене обраде земљи

шта, транспорта и складиштења; неповољна старосна и образовна 
структура пољопривредног становништва, посебно индивидуал

них пољопривредника активних на сопственом газдинству; интен

зивно демографско пражњење сеоских насеља; висока заступље

ност брдско-планинских предела са неповољним педолошким и 

климатским условима за обављање пољопривредне производње; 

слаба развијеност саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

Шуме и шумско земљиште, ловна и риболовна подручја 

Основни потенцијал за заштиту и уређење шума, шумског 
земљишта и лова јесу повољни услови за развој аутохтоних вр

ста шума са приоритетно заштитном функцијом и задовољавајуће 
здравствено стање састојина на већем делу шумског подручја, као 
и присуство различитих врста фауне. Посебно је важно очување 
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и активирање потенцијала кроз: одрживу експлоатацију шумских 

производа; коришћење шума за научно-истраживачке и образов

но-васпитне сврхе, организовано коришћење рсталих шумских 

производа (јестивих гљива, лековитог биља, сакушьање и откуп 

шумских плодова, пу-мева и др.). Највећи брдско-планински део 

обухваћеног подручја Просторног плана у граду/општинама Заје
чар, Бољевац и Књажевац погодан је за ловишта (између П и 111 
бонитетне класе), посебно за зеца, затим за фазана , пољску јаре
бицу и срну, а на Тупижници има услова за узгој јелена и муфлона. 

Ограничења која се намећу у овој области односе се на: не

довољно регулисан правни статус површина под шумом; непозна

вање потпуног стања шума сопственика; недовољну институцио

налну и кадровску покривеност; недовољну активност у приступу 

одговарајућим фондовима развоја шумарства на међународном 

нивоу. 

Ми11ера~11е сировzте 

Основни потенцијали заштите и експлоатације геолошких 
ресурса су евидентирана лежишта и рудне појаве метали•тих и 
неметаличних сировина, локалног грађевинског камена и мине

ралних вода. 

Ограничење експлоатације минералних сировина неопходно 

је услед поштовања режима санитарне заштите изворишта водо

снабдевања и поштовања режима заштите гтрироде на подручју 

планираном за заштиту - планина Тупижница. 

3.2.4. Привредни развој 

Основни потенцијали за развој привреде су природни ре

сурси (за развој пољопривреде, шумарства и ловства и водопри 

вреде), природне вредности и услови (за развој одређених видова 
туризма, пре свега сеоског, планинског и еко-туризма са прате

ћим услужним делатностима). Потенцијал представља могућност 

остваривања сарадње на локалном и регионалном нивоу, кроз из

градњу инфраструктуре и других јавних садржаја на руралном 

подручју, улагање у туризам , заштиту изворишта, природе и кул

турне баштине и др. У непосредном окружењу планског подручја, 

највећи потенцијал за развој привреде представља даљи развој ма
лих и средњих преду:1ећа (у даљем тексту : МСП - основни облик 
организовања фирми и генератор развоја, конкурентности и запо

шљавања, приоритетно у производњи и преради пољопривредних 

производа и сектору услуга) и постојећих успешних фирми у гра

ду Зајечару као и развој туризма на примарној туристичкој дести

нацији Стара планина. 
Основна ограни чења за привредни развој су: е 1<0номска не

развијеност и слабо диверзификована привредна структура план

ског подручја, чију окосницу чине традиционалне делатности које 

саме не омогућавају егзистенцију и унапређење квалитета живо

та , нити повратак локалног становништва; недовољно афирмисан 

концепт одрживог туризма и његова интеграција са комплементар
ним делатностима и природном и културном баштином (посебно у 

погледу коришћења, презентације и финансирања заштите извори

шта и природних добара од стране туризма); недовољно изграђена 

и развијена рурална инфраструктура; ста ње привреде у окружењу 

са високом стопом незапослености , ниским нивоом инвестирања 

и опремљености, неповољни м условима финансирања и др . 

3.2.5. Туризам 

Потенцијали за развој туризма на подручју Просторног пла
на су везани за риболовни, а затим за ловни, излетнички , сеоски и 

манифестациони туризам, односно ограничени су на потенцијале 

за летњу понуду мотивисану језером Грлиште и већим рекама, Ту

пижницом и селима , као и на претежно зимску понуду ловишта. 

На овим мотивима има могућности за развој регионалног и ло
калног юлетничког спортско-рекреативног туризма (из Зајечара, 

Бора, Бољевца, Књажевца), транзитног туризма (посета језеру и 

Тупижници са трашит1юг тимочког правца, посебно значајног за 

повезивање Ниша, ауто-путева Е-80 и Е- 75 , као и Старе планине 
са Дунавом), сеоског туризма, ловног и риболовног туризма, као 

и неких облика туризма посебних интереса (еко-туризам, геоту

ризам, спелеоло1 ·ија, алпинизам , слободно пењање, параглајдинг, 

змајарство и др . ). 

На постојећој акумулацији, а још више у оквиру реализаци

је њене фазе 2, поред спортског риболова (спортско-рекреативног 
и такмичарског), на делу обале има релативно добрих услова за 

ограничене спортско-рекреативне садржаје активности на во

ди - купање, спортско пливање, веслање, једрење, роњење и др, 

а у подбранском простору за садржаје аква-ситија, под условом да 

се уреде приступи , спортски полигони, риболовне стазе и ревири 

и др. На језеру такође постоје услови за узгој и лов пловуша . За 

спортски риболов су интересантни и токови Ласовачке и Леновач
ке реке, а клисура доњег тока Ласовачке реке представља атракти

ван природни предео. 

Тупижница, у целини предложена за заштиту, са својим гео

наслеђем (профили са фауном из периода креде) и крашким обли

uима - западним одсеком висине до 470 m, преко 30 пећина и јама 
(међу њима посебно Тупижничка ледениuа предложена за зашти

ту као споменик природе). крашким врелима (посебно Леновачко 

врело и врело у Горњој Белој Реuи), крашким платоом и др, погод
на је за активности посебних интереса - спелеологију и друге об
лике истраживања краса, алпинизам и слободно пењање, параглај
динг, змајарство и др. Крашки плато је погодан за мале спортове, а 
већи део планине за уређење излетничко-планинарских стаза. 

Од насеља у обухваћеном делу града Зајечара. за туризам 
је посебно погодно Грлиште , а затим Леновац и Ласово који су у 

ближем саобраћајном контакту и са језером и са Тупижницом. По

годности постоје и у Горњој Белој Реци уз услов повезивања са 
Тупижницом и у Мариновцу уз услов повезивања са акумулаuи

јом . У односу на приступачност са ДП IБ-Ј4 (прекатегорисан ДП 

1 реда бр . 25) и положај ван слива акумулације (које ова насеља 
не угрожавају), истичу се посебно Грлиште, а затим Мариновац и 

Заграђе у граду Зајечару и донекле Кожељ у општини Књажевац. 

За туризам је делом интересантно и село Бучје испод Тупижни

це у општини Књажевац, такође ван слива акумулације. НКД ко

ја повећавају привлачност села на подручју Просторног плана су: 

манастир Св . Петра и Павла у Грли ШТ)', етно-целине стамбених и 

економских објеката у Ласову и Горњој Белој Реци , стара кафана у 

Заграђу, уз меморијалне споменике и др. Посебно је интересантан 
Леновац, родно место Хајдук Вељка, са његовим забраном, ста

рим воденинама и др, уз могућност манифестација везаних за овог 

јунака . 

У ближем окружењу подручја Просторног плана постоје сле

дећи туристички ресурси , супраструктура и инфраструктура: Парк 

природе Стара планина, у коме су на територији града Зајечар у 

складу са Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја Пар

ка природе и туристичке регије Стара планина из 2008. превиђе
не две зоне природних добара у П степену заштите - Суводол око 

истоименог манастира (у оквиру КО Селачка, град Зајечар) 'и Но
во корито (мањи део у КО Селачка и већи део у КО Ошљане и 
Ново Корито. општина Књажевац), као и два сеоско-туристичка 

насеља (Селачка и Мали Извор у граду Зајечару), уз постојећу цр
кву у Минићеву, Бели Тимок и транзитни правац ДП IБ реда бр. 5 
(Р-25), град Књажевац и др; град Зајечар са културном баштином. 

манифестаuијама, јавним службама и сервисима, као и гранични 

прелаз Вршка Чука; Феликс Ромулијана и Гамзиградска Бања; Бо
љевац и Ртањ ; Сокобања са Озреном и Девиuом; транзитни правац 
Параћин-Зајечар-Бугарска и др. 

Ограничења за развој туризма на подручју Просторног плана 

су fl природна и антропогена, таква да се туризам не може уврсти

ти у водеће развојне активности овог простора, већ пре као допуна 
активностима пољопривреде, шумарства и др. Ограничења су де

лом у географском и саобраћајном положају, а више у скромним 

туристичким ресурсима за једносезонско коришћење акумулације, 

ниске планине Тупижнице и неколико села у летњем и ловишта у 

зимском периоду, који дају подручју локални туристички ранг, са 

могућношћу да у транзитном и ловном туризму оствари регионал

ни раш: Одређена природна ограничења за развој туризма на под
ручју представљају природне појаве и проuеси ерозије, бујица и 

поплава, временских непогода, биљних и животињских uпеточи
на и др, које су делом изазване и утиuајем антропогених фактора. 

Акумулација "Грлиште", иако највећа у граду Зајечару, има 

конкуренuију у две мање акумулације (Рготинска и Совинац - ван 

подручја Просторног плана) и њено коришћење је ограничено ре

жимима санитарне заштите зона 1 и [( акумулације. 
За туристи чко активирање села, највећа ограничења су у 

њиховој недовољној пове·.за ности са главним саобраћајницама, 
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акумулацијом и Тупижницом. У фази 2 акумулације, потапа се 
приступни пут насељу Горња Бела Река; Мариновац нема саобра

ћајну везу са језером, а потпланинЬка l села Тупижнице слабо су 
повезана са њеним крашким платоом. lЈакође, села су у израженом 

процесу депопулације, старења и сироrl~ашења, што додатно огра-
ћ 1 1 • 

ничава њихове могу ности да се укључF у развој туризма и других · 

активности. У вези са овим , села су недовољно комунално опре

мљена и без основних јавних служби и 1сервиса. 
Ловишта, као значајан турис~;ич~и ресурс нису комерција

лизована, те због недостатка средставr није остварен значајнији 
ниво њихове уређености и опремљености, као ни заступљености 

дивљачи. Такође недостају нови резе~вати за узгој дивљачи. На 
Тупижници нису урађене излетничко-+анинарске стазе. 

3.2.6. Становништво, насеља~ социјални развој 
1 

Основни потенцијали за демографски, социјални и развој 

насеља на подручју Просторног п.џан~ су: јачање едукације ста-
б 1 • 

новништва у о ласти алтернативне сеоске економије, туристич-

ке делатности, заштите природе и и~оришта вода; могућности 
за веће запошљавање становништва и развој мултифункционалне 
пољопривреде; успостављање везе с дијаспором становништ~а 

пореклом из ових подручја у смислу ~реноса знања, технологија, 

радног искуства и улагања капитала; ·кС\Ришћење расположивих ка
пацитета објеката јавних служби и виtпка ненастањених објеката 

ф . 1 
за вишенаменску ункцИЈУ (амбуланта, дневни центар, простори-
. б 1 ) • 
Ја за културно-едукативне и за авне аqивности ; значаЈ културног 
богатства и природе у целини за одр~ђене рекреативне садржаје 
(бициклизам , пешачење, туризам посебних интереса и др.). 

1 ' • 
Кључна ограничења су: изразит11 депопулација; доминаци-

ја старог становништва и веома ослаб!љена могућност природног 
1 

популационог обнављања; неповољна ~бразовна структура; ниска 

густина насељености; повећање сиромrштва; неразвијеност и сла
ба диференцираност мреже насеља; nотреба за пресељењем на

сеља Лесковац и дела насеља ЛенqваЦ у случају стварања услова 

за изградњу фазе 2 акумулације "Грлиhпе"; запуштеност објеката 
јавних служби који су у функцији; не~овољна доступност и ефи
касност пружања услуга осетљивим и !маргинализованим групама 
корисника, посебно старачким домаћhнствима и деци; неприла
гођеност услуга јавних служби специ~ичним потребама локалне 

• 1 

заједнице. 

3.2.7. ИнфраструЈ«УЈни системи 
1 

Саобраћај 

Основни потенцијали саобраћајног развоја подручја Про

сторног плана су: релативно добро р~звијена мрежа ДП П реда; 
ДП ЈБ реда бр. 35 (Р-25 Зајечар-Ни\:n), (потенцијални коридор 
аутопута), те близина ДП ЈБ реда бр. 23 (М-5) (Е-761) Зајечар-Па
раћин; близина граничног прелаза f3р~ка чука; близина аеродрома 
Ниш, спортских аеродрома Бор и Параћин-Давидовац, аеродро

ма планираног у Минићеву; туристиtки потенцијали подручја и 
окружења који могу афирмисати разв0ј друмског и других видова 

саобраћаја; развој бициклистичких <9\irovelo 6 и 11 ), пешачких и 
риболовачких стаза. 

Основна ограничења су: слаб квмитет ДП 11 реда; недовољ-
. 1 ћ 

на развијеност мреже општинских к! горисаних путева; могу -
ност промене режима саобраћаја на 1 ПА реда бр . 169 (Р-248) и 
на делу мреже општинских путева, у 

1 
ед изградње 11 фазе акуму

лације "Грлиште" и поштовања про1111са о санитарној заштити из
воришта водоснабдевања; пролазак ДП 11 реда кроз насеља чиме 
се смањује безбедност саобраћаја и пЬвећава еколошко оптереће

ње у насељима; недовољна развијенdст других видова саобраћа
ја - јавног, бициклистичког и другог, ~осебно у циљу туристичке 
афирмације подручја и његовог окр~ења. 

Енергетика и енергетска џнфраструктура 

Кључни потенцијали енергетске инфраструктуре заснивају 
се на производњи енергије из обнов;tивих извора енергије (у да
љем тексту: ОИЕ), нарочито енергије /'lалих хидроелекграна (у да
љем тексту: МХЕ), ветроенергије, 1геојrермалне, биомасе и соларне 

енергије. 

Основни проблеми и ограничења енергетске инфраструктуре 

огледају се у: старости енергетских објеката, опреме и мреже; тех

ничким губицима у транспорту и дистрибуцији електричне енер

гије; веома ниском степену коришћења обновљивих енергетских 
извора, непотпуним финансијским инструментима за коришћење 

обновљивих извора енергије; неизграђеној гасоводној мрежи. 

Електронске ко,иунuкације и поштански саобраћај 

Основни потенцијал за развој електронских комуникација на 

подручју Просторног плана представља: постојећа магистрална 

мрежа оптичких каблова, интензиван развој мобилне телефоније 

и изградња првих руралних радио-телефонских система. Плани

раним развојем мобилне телефоније обезбедиће се квалитетно по
кривање подручја основним телефонским сигналом и обезбедити 

могућност коришћења свих савремених услуга преко GSM мреже. 
Постојећа мрежа емисионих станица обезбеђује добро покривање 

радиодифузним сигналом свих делова подручја. Оно што пред

стоји у овој области је дигитализација постојеће мреже, што ће да 
омогући знатно квалитетнији пријем свих врста радиодифузије. 

Основно ограничење за развој елекгронских комуникација 

представља техничко-технолошко стање мреже: присуство вели

ког броја аналогних централа (И-58 и И-500) и старијих дигитал

них система (СИ2000), који морају хитно да се мењају, или пара

лелно монтирају нова чворишта. Поред тога, на целом подручју 

потребно је изградити велики број оптичких каблова (око 70 km). 
Ограничење за развој представља слаба изграђеност приступне 

мреже нарочито у брдско-планинским и периферним деловима 

подручја, ниске густине насељености на претежном делу подруч

ја, релативно низак ниво економске развијености локалних зајед
ница и сл. 

Ограничење за развој поштанског саобраћаја представља не

адекватан просторни размештај поштанских јединица, односно 

њихова удаљеност од руралних насеља. 

Комунална инфраструктура 

Потенцијали за развој објеката заједничке комуналне потро

шње и комуналне инфраструктуре су повремено организовано чи

шћење привремених депонијских простора у зонама 1 и lI акуму
лације "Грлиште" (посебно у подручју непосредно уз брану и на 
импровизованим плажама које се користе за спорт и рекреацију 

грађана) и могућност за евакуацију отпада из сеоских домаћинста

ва у сливу акумулације 11утем мобилних трансфер станица. 

Ограничења за развој објеката заједничке комуналне потро
шње су: одлагање отпада у акумулацију и спирање дивљих де

понија са падина у зонама 1 и 11 акумулације; депоновање кому
налног отпада у зонама 1 и П акумулације као и на неуређеним и 
несанитарним депонијама у сливу акумулације, локација гробља у 

зони 11 акумулације; нерегулисано питање прикупљања и депоно
вања отпада са руралног подручја слива; незадовољавајући начин 
одржавања гробаља, нерегулисане надлежности јавног сектора за 

управљање сеоским гробљима, мали и незадовољавајући капаци

тет гробља; неадекватно одлагање животињских лешева и др. 

3.2.8. Заштита НКД 

Иако подручје не располаже са НКД од изузетног и великог 

значаја, постојећа НКД (споменици културе и просторно култур

но-историјске целине) и добра која уживају претходну заштиту 

имају широк хронолошки распон и представљају потенцијал за 

развој туристичке понуде. 

Ограничења су: недовољан степен истраж~ности и зашти

те, промена изгледа и функције објеката народног градитељства; 

успорено утврђивање статуса и категоризације непокретних кул

турних добара и застој у стручном рекогносцирању недовољно ис

тражених делова подручја Просторног плана; недовољна заштита, 

неадекватна презентација и интерпретација непокретних култур

них добара; непокретна културна добра још увек немају третман 

развојног ресурса и економског добра; неразвијеност стимула

ција за приватне власнике културних добара једна је од главних 
препрека за њихово адекватно одржавање и презентацију; иден

тификација и вредновање етнолошког наслеђа је у почетној фази 
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(израда Атласа народног градитељства) ; и непостојање планова 

управљања непокретним културним добрима којима би се преци

зирали услови и подршке за њихово коришћење и презентациј у. 

3.2.9. Заштита живот11е среди11 е 

За афирмацију заштите и очување квалитета животне средине 

и одрживог развоја на подручју слива акумулације "Грлиште", по
тенцијали у погледу квалитета параметара животне средине (вода, 

земљиште, ваздух и др .) огледају се у следећем : квалитет животне 

средине може се сматрати повољним (категорија незагађене и мање 

загађене животне средине) на већем делу подручја; квалитет воде у 
акумулацији је релативно очуван због малог броја објею~та у зонама 
1 и Il акумулације; квалитет ваздуха на подручју Просторног плана 
је релативно очуван, будући да нема озбиљниј их привредних капа

цитета и индустријских загађивача; низак ниво комуналне буке, ве

лике површине под шумама као потенцијал за развој здраве живот
не средине и очување биодиверзитета, предели и екосистеми које је 
неопходно валоризовати како би се проценио њихов еколошки по

тенцијал , подручје са мањим потенцијалним територијама за европ
ску еколошку мрежу Натура 2000; делимична спремност структура 
локалних власти за решавање основних еколошких проблема. 

Основна ограничења у погледу квалитета животне средине 

су : недозвољено депоновање комунал ног, кабастог и опасног отпа

да у акумулацију, водотоке и подземне воде ; неадекватно одвође

ње и одсуство третмана отпадних вода; непланска изградња у зо

нама 1 и 11 акумулације; неконтролисане активности у рибарству, 

спорту и рекреацији у зони 1 акумулације, коришћење моторних 
чамаца за превоз преко акваторије језера; ризици од изливања опа

сних материја на деоницама државних и општинских путева у зо

нама санитарне заштите акумулације ; изражена ерозија земљишта 

на око 75% слива акумулације. 

3.3. SWOT АНАЛИЗА 

На основу анализе потенцијала и ограничења подручја Про

сторног плана и планираног развоја посебне намене, издвој ене су 

основне снаге, слабости, могућности и претње развоју акумулаци

је "Грлиште" (Табела 1-6). 

Табела Ј-6 : SWOT анализа 

СНАГЕ (посюјеће) СЛАБОСТИ (унутрашње) 

- Извориште реrионалноr система во- - Нереа.лизован систем санитарне 3а

доснабдевања у оквиру Тимоqког ре- штите акумулаuнје. конuснтрисан.1 1 за 

~-ионал ног система који с набдева град гађиnачи су канал изације Лесковна 1 Ле

Зајечаr ; новLtа , Ласова и Горње Беле Реке н друга 

- Реализовани водоводни систем - :шје- сан итарно неуређена сеоска насеља : 

чарски супсистем у оквиру Тимочког р~- - Велика временска неравнО·\tерност во

rионалног с~1стема за снабдевање водом ; да које се формирају на сл ивовима Цр

- Релативно повољан геостратешки 110- ног, Белог и Вел иког Тимока; неловољни 

Ј1ожај који обухвата брдско-планинско вс;шю1 односи између великнх и \·1 есеч 

подручје Тупижнице у јужном делу и них малих вода ; 

низијски део долине Белог Тимока и ње- -- н~одржавањс водног з~мљиш ra у 3а 

говнх притока Грлишке реке са акумула- конскв прописаним условима; мања не -

uијом "Грлиште"; легал на градња у 1он ~1 ll акумула Lшјс ; 

- Делимична развијеност МСП ; - Непостојање услова за реализацију 

- Погодности за пољопривредну про- већих система за наводњавање у доста 

изводњу - могућности производње хра- арид1-юј долини Белоr Тнмокtt ; 1 

не, традищ1ја у производњи сто•1арских - Почетак еугрофикаuије 11 погоршање 

производа, вина , воћа и услови за развој квал итета воде у акуму:1ац11ји у малово.Ј.-
орга1и: ке nрои:шодње ; 

- Значајне минералне сировине (злато 

и племенити метал н на подручју Добро 

поље и Горња Бела Река и део рудника 

Добра Срећа) ; 

- Значајан турИ(.,''П! ЧКИ потенцијал - ра-

ним нериодима ; 

- Низак стш-щард становништва и рела

п-шно висока незапосленост; 

- Заостај ање развоја у руралном подруч

ју, уситњеност поседа, застарелост меха
низације , слаба организованост пласма-

зноврсни 1уристички ресурси , еколошки на пољопри вредних лронзнода: 

оч.увано Подручје, атрактивности кул - - Старење стиновннштва 11 лоша старо
турних и природних вредности у о кру- сна структура гюљопри вредног станов-

жењу: ништва. лоша едукација мештана; 

- ш·умско богатство подручја СЈ 1и в.:1 аку- - Нел.овољна инфраструктурна опре

мулащ1је "Грлиште"; мљсност насељз и слабо одржавање ин
- Ре11атив1ю добра саобраћајна повеза- фраструктуре ; 

ност подручја слива акумулације "Грли- - Недовољ110 развијени капацвтети ло

ште'' са окружењем ; калне самоуправе за подршку предузет

- Изграђене регионалне и локалне ин- \ ништву ; 
сппуције "Ја подршку развоју и страте- - Нерешен пробЈН.::м кому11а.лних де110н11-

гије локалнш· развоја у Зајечару ; ја и управљања отпадом (у ·юнама 1 и 11 
- Преовлађујуће квалитетна животна а'-умунације); 

сред~Ј на. 1- Недовољно кор 1 1шћење nодсти uајних 
L средстава из домсtћих и стран их фондова. 1 

МОГУЋНОСТИ (развојни потенцијали) ПРЕТЊЕ (развоју) 

- Могућност да се у 11 фази надвиси Гр- - Даља неконтролисана изградња нових 

лишка акумулација, како би се повећао објеката у зони 11 акумулације; 
капацитет тог изворишта и с 11ајање у - Даље несанитарно депоновање отпада 

тех нолошку целину три супсистсма - За- 11 неадекватна евакуациј а отпадних во
јечарског, Црног Тнмока " Бе;~ог Тимока да из постојећих објеката у акумулацију 

( Књажевачког), што би тај део Србије ил и из зона 1 и 11 акумулације; 
учинило једним од најфункционалније - Неплански развој туристичко-рекреа

н водом најпоущаније обезбеђених под- тивних активности (купалишног тури-

ручја Србије; зма , риболова); 

- Могућности очувања пољо11ривредног - Да.ља еутрофикацијајезера која настаје 

1·1 шумског земљишта рестриктивним као резултат ерозивних npo11eca и наси

коришћењем агрохемијских с: редстава и пања, као и одлагања органских матери

реал нзацијом антиерозивних радова на ја у језеро; 

целом подручју слива; -· Алтернативе привредног развоја кој е 

- Спречавање зас иг1 ања акумуланије пу- нису засноване на принципима одржи-

тем nрот11верозиоr111х радова на сливном 

подручју; 

- Развој туристичквх а кти вности ба:Ји

раних на постојећим подру ~1ј има зашти

те природе и непокретних кулrурних 

добара, без угрожнваља зона санитарне 

вог развоја и строге заштите акумулаци

је "Грлиште"; 

- Даље у•']Јожавањс животне среди не у 

зонама заштите језера и у сливу Грли

шке реке и њених притока ; 

- Ограничени финансијски ресурси , нс-

заштите ; развијени модалитети јавно- приватног 

- Могућности :~и унапређење пнфра- партнерства у активирању и коришћењу 

структурне и комуналне опремљености ресурса и инвести цијама; 

(посебно санитација насеља и реализа- -· Неповољни демографски процеси у ру

ција ППОВ ), остварење функционалне ралним срединама и пораст сиромаштва . 

11елов 1пости подручја и уређење грађе-

винског земљишта у насељима и зонама 

планираним 3а развој ; 

- Адаnтаuија управљачког механизма 

акумулаuијом као инструмента за пре

вазилажење суп рогноств између у 1 1ра

вљача изворишта 1·1 интереса ло калне 

ззје.Ј.ннне ; 

- Могућност развоја МСП - nроювод

ни.х н пратећ и х услу-лших делатности у 

складу са режи ~1има санитарне заштите 

акумулаuије 11 уз испуњавање прошн:а

них еколошких критеријума; 

- Развој еколошки прикладне ~1 у11ти ~ 

функниона.,,r1н е пољопривреде. у складу 

са ре.ж 1·1 м~ма санитарне заштите акуму- 1 
лаuиЈе КОЈа допринос и очувању природ

не t:редине , руралног наслеђа, пејзажних 

вредностн и других локал но спеuифич- 1 
ни х агроеколошких добара , могућност 

развоја ратарства , внноградарства и во

ћарства ; 

- Могућност побољшања квалитета жи

нотне средине усnостав;ъшьем режима 
1 

санитарне 'Јашппе аку11.1улаu11је на целом 
подручју 1.:: .1нва и дефинисањем система 

~юннторннга воде. ваздуха и ]емљишта ва 

целом подручју слина . 

ll. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА 
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Ј ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Основни принципи заштите, уређења и одрживог развоја 

подручј а Просторног плана које располаже значајним , али недо

вољно заштићеним и активираним природним потенцијалима .и 

територијалним капиталом, јесу: 

- заштита и унапређење животне средине посебно квалитета 

изворишта вода акумулације "Грлиште"; 
- заштита и одрживо коришћење водног, пољопривредног и 

шумског земљишта, посебно од непланске изградње у зонама l и 
ll акумулациј е; 

- повећање уређености, конкурентности и ефикасности те

риторијалног развоја; просторно-функционална интегрисаност и 
усклађен иш;егрисан развој и заштита изворишта са припадајућим, 
суседном и осталим јединицама локалне самоуправе у окружењу ; 

- унапређење територијалне кохезије, капацитета подручја и 

полиuентричан територијални развој (посебно јачање ве3е урба

них и сеоских насеља) , унапређење саобраћајне приступа,1ности 

и уређење површина за потребе развоја стимулативног пословног 
окружења; 

- развој културног и регионалног идентитета; перманентна еду
кација грађана и администраuије и учешће јавности у одлучивању; 

- принuип супсидиррности и Јавно-приватног партнерства; 

п ринцип веће транспарентности у доношењу одлука ; 
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- заштита јавног интереса, јавних ;добара и добара у општој 
употреби (приоритетно изворишта акуЈулације "Грлиште"); рела
тивизација конфликата у коришћењу изворишта и одрживом раз-
воју локалних заједница; 1 

- ублажавање и спречавање де~опулације и побољша.ње ста
росне структуре становништва мерам11 економске, социјалне и 

других политика којима се утиче на бржи економски просперитет 

и развој села, јачање економске позицЙје пољопривреде и пољо
привредних .произвођача, развој ин~ра9~руктурног и подизање ко
муналног и Јавног стандарда у малим н~сељима. 

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВ1{ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Полазећи од одредби ППРС, ВОС и посебних намена под

ручја Просторног плана (извориште во4а, пољопривредно-сточар
ско и шумско подручје, природне и 1у~истичке вредности и др.), 

а имајући у виду препоруке и стандар~е Европске уније о одржи
вом развоју у области политике вода7 1-\ заштићеним подручјима8, 
утврђују се следећи општи циљеви заШтите, уређења и одрживог 

• • 1 

развоја подручја: 1 

1) одрживо коришћење водних peFypca, обезбеђење трајне и 
интегрисане заштите и унапређења квалитета вода регионалног 
изворишта, те стварање услова за изrРадњу II фазе акумулације 
"Грлиште" - као важног објекта у сливу Тимока, и то: Тимочког 

регионалног система за снабдевањ~;~ н4еља водом (са три супси
стема - Зајечарског, Књажевачког и IЩног Тимока - Бор и Боље

вац, који ће се током времена магистралним доводима спојити у 

једну функционално-управљачку цели1у у циљу повећања поузда
ности и функционалности); Тимочког Р~ечног система за интеграл

но коришћење, уређење и заштиту во11а Белог Тимока и Тимока 

(заштита од поплава, заштита квалитеifа вода, вишенаменско ко-

ришћење вода) ; 1 

2) очување и обезбеђење простора за функционисање и из
градњу водопривредне инфраструктуре и објеката; успостављање 

зона санитарне заштите акумулације и Утврђивање режима зашти
те, коришћења и уређења тих простора! успостављање ефикасније 
контроле заштите, коришће~а и иi-раfње простора у зонама за
штите изворишта акумулације; 

3) стварање услова за правоаре~ено пресељење становни
штва, измештање сакралних, комун!!Јних; инфраструктурних и 

других објеката из зоне потапања и зоне I акумулације у случају 
активирања друге фазе развоја акумул~ције "Грлиште"; 

4) усклађивање размештаја активности и физичких струк-
1. 

тура са режимима заштите акумулаци,е, природних и културних 

добара, односно обезбеђивање услова за даље функционисање 
• 1 

постојећих и планираних привредних1 активности, насеља и ин-
фраструктурних система, као и обе~беђење услова · за њихово 

измештање уколико се њихова фу~кЦија не може ускладити са 
функцијом акумулације и режимима ~аштите вода, природних и 
културних добара; 

5) заштита, очување, унапређење ~и одрживо коришћење при
родних вредности, односно интегрит~та, лепоте и разноликости 
предела; 

6) усмеравање демографских процеса у правцу ублажавања 
депопулационих трендова и повећања lудела млађих контингената 
становништва диверзификацијом еконрмских активности, ствара

њем услова за запошљавање и радно ~нгажовање, ревитализаци
јом сеоских насеља, повећањем саdбрфiајне доступности и квали
тета живљења; 

7) стварање услова за реали~ацЙју компензација локалном 
становништву у складу са ограничен!има режима заштите вода, 
кроз развој инфраструктуре и објека~а, активности и функција 
јавног значаја повећањем запосленосrи и доходака сеоског ста
новништва, паралелном подршком аграрном реструктурирању и 

Directive of the European Par\iament and of the Council 2000/60/ЕС - EstaЫishing 

Framework for Community Action in the Field of"Water Policy. 
8 "Европска повеља за одрживи туризам у заштићеним подручјима'', "Стратегија 

одрживог туризма у европским националним и парковима природе", нЕвропске 
перспективе просторног планирања", смерЈще Међународне уније за заштиту 
природе, Светске туристичке организа~ије lи Програма Уједињених нација за 
животну средину и др . 
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диверзификацији економских активности на селу, посебно у обла
сти еколошки прихватљивог туризма и других комплементарних 

делатности, које су примерене функцијама изворишта и простор
но дистрибуираних у складу са режимима зона санитарне зашти
те акумулације "Грлиште" (алтернативна сеоска економија, развој 
туризма, развој МСП и др. ); 

8) стварање услова . за одмор, рекреацију и едукацију посети
лаца о природн»м и културним вредностима подручја, организова

њем садржајно заокружене туристичко-рекреативне понуде ускла
ђене са режимима заштите акумулације и интегрисане у понуду 
туристичке дестинације Стара планина, града Зајечара и др; 

9) одговорно управљање просторним развојем, уређењем и 
заштитом изворишта акумулације "Грлиште" у складу са реалним 

потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности 

и утврђивање елемената за интегрално (вишенаменско) коришће
ње и заштиту водних ресурса на основу праведне и избалансиране 

политике усклађивања националних/регионалних интереса за ко
ришћење вода с дугорочним интересима и потребама економског 
и социјалног развоја локалних зајещшца. 

2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Оперативни циљеви заштите и коришћења вода и развоја во

допривредне инфраструктуре су: 
- заштита слива изворишта воде регионалног значаја акуму

лације "Грлиште" применом мера уређења и заштите простора; 
побољшање параметара квалитета воде у акумулацији трајним 
обезбеђењем 1 и l/ll класе квалитета свих водотока у сливу и при
токама сва три · Тимока (према ВОС, односно низводно ван слива 
и подручја Просторног плана у lla класи квалитета за Бели Тимок 
и Црни Тимок и Тимок у класи Ila или Пб у екстремним маловод
ним ситуацијама);· 

- снабдевање водом града Зајечара и осталих насеља у оп
штини, са обезбеђеношћу већом од 97%, уз обавезност испоруке 
воде од минимум 70% у односу на тражене количине и у пери
одима неопходних редукција (са планираним бруто нормама по
трошње од 300 L/корисник на дан, колико се сада планира и у нај
развијенијим водоводима, што подразумева обавезу да губици у 
мрежи не прелазе 15+18%); 

- повећање поузданости локалних водовода за снабдевање 
села ван домашаја регионалног система и заштита локалних из

воришта; 

- уређење водних режима и заштита од поплава у долини Ти
мока, и то са степеном од Q 11,., тј. од стогодишњих великих во
да за град Зајечар, а мањих ';°;а~еља у долини и на притокама са 
степеном од Qvv2%, тј. од педесетогодишњих великих вода (према 
ППРС); побољшање режима малих вода и остваривање пуне еко
лошке заштите водотока испуштањем минималног одрживог про

тока воде из акумулације; 

- санитација насеља која се налазе у сливу акумулације "Гр
лиште" и изградња заједничког ППОВ општег типа за Зајечар и 

околна насеља (Звездан, Грљан); 

- антиерозиона заштита слива применом : биолошких мера 

заштите (пошумљавање, мелиорација пашњака) и техничких ме

ра; реализација планираних радова на заштити акумулације од 
еутрофикације; 

- стварање услова за развој система за наводњавање и интен

зивну производњу економски профитабилних . повртарских култу-

ра у долини сва три Тимока. · 
Оперативни циљеви заштите природе, природних вредности 

и предела су: 

- одржање специјске разноврсности дивље. флоре и фауне; 
- идентификација станишта која чине основу за функцио-

нално заснивање националне еколошке мреже и управљање том 

мрежом; очување станишта, јачање, бројчано снажење и простор

но ширење популација заштићених, односно ретких, угрожених и 

критично угрожених биљних и животињских врста; 
- идентификација међународно значајних еколошких под

ручја, односно станишта од значаја за заштиту европске дивље 

флоре и фауне по програму Натура 2000; 
- одржање екосистемске разноврсности и заштита природ

них и агроекосистема од инвазивних врста биљака и животиња, 

као и од других врста, сорти и раса које уносе непожељне промене 

у природни и агробиодиверзитет; 
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- управљање развојем и уређењем предела интегрисано са 

заштитом природних и културних вредности и одрживим развојем 

подручја; 

- конзервација делова подручја у затеченом, приближно из

ворном стању ради заштите интегритета и спонтаног функциони
сања њиховог укупног природног комплекса (као строге резервате 

за научне, образовне и културне потребе, нарочито резервате шум

ске вегетације , станишта значајних биљних заједница и популаци

ја биљака и животиња, посебно на планинским деловима подруч

ја) за научне, образовне и културне потребе; 
- очување старих, по димензијама и врсти репре:Јентативних 

и у другом погледу значајних стабала дрвећа и њихових групација; 

- проглашавање већих заштићених подручја природних до

бара, успостављање режима и спровођење мера заштите и органи

зовање управљања тим подручјима; 

- истраживање, очување, презенташ1ја и одрживо коришће

ње локалитета, природних објеката и појава који својим геоло
шким, геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима 

представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности геонаслеђа . 

Оперативни циљеви развоја привреде су: 

- заштита егзистенцијалних интереса локалног становни

штва обезбеђењем допунских и алтернативних ювора прихода 

становништва у туризму, услугама и другим економским активно

стима и повећање доступности и уређености простора ; дисперзија 
МСП и м11кробизниса у насељима у складу са расположивим ре

сурсима, ограничењима и условима заштите изворишта; 

- подршка развоју предузетништва и МСП у производњи и 

услугама; економско-еколошка рехабилитација прерађивачких ка
пацитета, применом еколошки ефикасних технологиј а, штедњом 

сировина, енергената и воде, смањењем индустријског отпада и 

транспорта; 

- обезбеђивање прихватљивих и повољних извора кредити

рања, уз стварање предузетни<rке и динамичке пословне климе ; 

- подршка развоју мултифункционалне пољопривреде за

сноване на традиционалној производњи високовредних локалних 

производа и пружању агроеколошких ·услуга ; повећање физичког 

обима укупне и тржишне производње јагњеће~~ јунећег и коњског 

меса, крављег и овчијег млека и њихових прерађевина, аутохтоних 

врста коштичавог и бобичавог воћа, лековитог и ароматичног би

ља, шумских плодова, рибе и др. ; 

- ја,~ање политике запошљавања, едукациј е, преквалифи

кације и креирање промена на тржишту рада; едукација станов

ништва у области алтернативне сеоске економије, туристичке 

делатности (кушура становања, неговање пејсажа и окућнице, ку

линарство, маркетиш~ комуникација, културни амбијент и сл.) , з.а 

штите природе и изворишта вода. 

Оперативни циљеви коришћења и заштите природних ресур

са су: 

- уређење и газдовање пољопривредним и шумским земљи

штем према режимима и условима заштите изворишта ; 

- спречавање непланског заузимања пољопривредног земљи

шта у непољопривредне намене и предузимање мера за: очува

ње или сукцесивно повећање његове природне плодности; план 

ско уређење и ефикаснију контролу изградње, нарочито у зони JI 
акумулације и у рубним зонама насеља ; обезбеђење регионалне 

аграрне политике за укрупњавање пољопривредни.х газдинстава 

и формирање мањег броја савремено опремљених фарми уз еко

номску валоризацију агроеколошких погодности за производњу и 

прераду пољопривредних производа; 

- заустављање процеса деградације педолошког слоја преду

зимањем комплексних мера заштите од ерозије ; 

- побољшање општих услова живљења на селу: унапређи

вањем производње (органске тј. биолошке или еколошке) хране, 

прераде и пласмана традиционалних пољопривредно-прехрамбе

них производа, препознатљивог географског порекла и квалитета 

(регионално брендирање), у садејству са развојем туризма, домаће 

радиности, занатства и трговине, обновом и уређењем села; 

- заштита, очување и унапређење стања шума и шумске ин

фраструr-.-туре на подручју слива; 

- повећање степена шумовитости пошумљавањем аутохто

ним врстама дрвећа сливног подручја у оквиру биолошких антие

розивних радова и вансливног подручја на шумском земљишту У!, 

VlJ и УШ бонитетне класе; 

- вишенаменско рекреативно коришћење укупних потенци

јала шумског подручја; усаглашавање интереса шумарства и лов

ства са развојем туризма; превентивна заштита шума од различи

тих уrрожавајућих фактора, а нарочито од пожара ; 

- заштита, гајење и рационално коришћење дивљачи, пости
зање оптималне бројности и густине популације; побољшање при

родних услова станишта за све врсте дивљачи и заштита ретких и 

проређених врста (трајно заштићене врсте); 

- санација и рекултивација делова подручја где се одвија, од
носно где је завршена експлоатација минералних сировина; истра

живање и утврђивање могућности експлоатације економски инте

ресантних резерви минералних сировина у складу са режимима 

заштите изворишта . 

Оперативни циљеви развоја туризма су: 

- развој интегрисане туристичке понуде подручја усклађене с 

режимима и мерама заштите квалитета воде, природних ·и култур

них вредности ; 

- стварање услова за задовољавање целогодишње, првен

ствено излетничке тражње урбаног становништва ближих већих 

градова за специјализованим спортско-рекреативним, здравстве

но-рекреативним и културолошким и забавним активностима и 

садржајима понуде у простору; 

- развој туризма и рекреациј е на води, обалама акумулације 

и њених већих притока (у складу са режимима санитарне заштите 

изворишта), сеоског, еколошко~~ ловног, планинског и транзитног 

туризма; 

- модернизација, комунално опремање и комерцијализација 

постојећих и потенцијалних смештајних капацитета, посебно у се

оским домаћинствима, као и викенд кућама ; 

- побољшање ефикасности управљања развојем туризма, 

приоритетно координацијом активности и усклађивањем интереса 

заштите акумулације и природе и развоја туризма; 

Оперативни циљеви развоја становништва, мреже насеља и 

социјалног развоја су: 

- смањење емиграционих кретања, побољшање економске 

структуре становништва и повећање просторне покретљивости 

становништва; 

- задржавање и насељавање контингената млађег, посебно 

женског становништва стимулисањем локалног запошљавања и 

самозапошљавања и увођењем програма формалног и неформал

ног образовања којима би се омогућила преквалификација, доква

лификација и други облици усавршавања радне снаге, тј. развој 

система сталне обуке на раду и образовања за рад; 

- унапређење саобраћајне доступности, инфраструктурне и 
комуналне опремљености центара заједнице села, насеља у зони 

П акумулације, насеља са туристичким и другим специфичним 
функцијама, развојем и ревитализацијом водопривредне инфра
структуре и комуналне опреме до нивоа квалитета који обезбеђује 

заштиту изворишта, животне средине , природних и културних до

бара и вредности и омогућава побољшање услова живљења; 

- повећање доступности и квалитета услуга јавних служби, 

флексибилнијом организацијом, развојем мобилних служби и спе
цијализованих програма дечје , здравствене и социјалне заштите и 
културе. 

Оперативни циљеви развоја саобраћајне, енергетске инфра
структуре, електронских комуникаuија и комуналне инфраструк
туре су: 

- побољшање квалитета и развој мреже државних и општин
ских путева као и других техничких система у складу са успоста

вљеним режимима заштите изворишта , природних и културних 

добара, са циљем рационалније организације простора, интеграл
ног развоја и уређење подручја ; 

- развој саобраћајне и рекреативне инфраструктуре у функ
цији туризма (бициклистичких, пешачких, риболовних стаза и др.); 

- обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економич
ног снабдевања електричном енергијом свих потрошача; 

- реализација електронских комуникација и информационог 
система у функцији акумулације; 

- техничко осавремењавање постојеће и изградња квалитет

не и поуздане електронске комуникационе мреже и уједначавање 

доступности поштанског саобраћаја, нарочито за слабо насељени 
део подручја; 

- затварање и санација постојећих депонија и рекултивација 

земљишта уз усмеравање отпада ка трансфер станици (ван слив

ног подручја), односно ка регионалној санитарној депонији; 
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- установљавање децентрализован9г система управљања от

падом у сеоским насељима системом1 ~орилних центара; 
- сакупљање опасног отпада из домаћинстава и његово усме

равање ка регионалном складишту/цЈнт~у за опасан отпад. 
Оперативни циљеви заштите НКД llcy: 

- заштита, уређење и презента~Щја НКД која су установљена 
и предвиђена за заштиту; 1 

и њи:о~~~в:;:~~~~~т~;;~~=; уређењ: заштићене околине НКД 
- туристичка интерпретација непо~ретног и нематеријалног 

културног наслеђа ; 

- укључивање културног наслеђа у/ путеве културе. 
Оперативни циљеви заштите животне средине су: 

- санација и рекултивација зоне 111 акумулащ1је и других по
вршина у сливу деградираних људским rктивностима; 

- утврђивање система мера за ј ОГЈјаничавање утицаја актив
ности које су у конфликту са заштитом fлива акумулације, приро
де и животне средине (активности експлоатације минералних си-

• • . 1 • 
ровина, развој појединих видова тур11з~а и индустријских погона, 

депоније и др .) ; 
1 

- развој интегралног катастра загађивача на територији слива; 

- повећање обима инвестиција 1за јаштиту животне средине; 
- интегрална заштита вода, вазд~а и земљишта спречава-

њем инцидентних неконтролисаних иепуштања загађујућих ма
терија , контролисаним и санитарно бfзбедним прикупљањем и 
пречишћавањем отпадних вода, при1куffЬањем и евакуацијом чвр
стог отпада и развојем система монитЬринга квалитета животне 
средине; / 

- унапређење чистоће приобаља аrумулације и окружења на
сеља, саобраћајних коридора и зона ре~реације; 

- побољшање информисања и :iPf1~apнa едукација становни
штва и посетилаца о заштити акумулацнје и животне средине; 

- пове~ање учешћа јавности у _дt.ношењу одлука које могу 
имати утицаја на квалитет акумула11и.1е lи животне средине. 

3. РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ РАЗВОЈ1 ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗ~ И МЕЂУОДНОСИ СА 

ОКРУЖЕЊЕМ 
1 

Подручје Просторног плана нал~и се у Тимочкој крајини у 
региону Источне Србије. У обухвату је Зајечарског администра
тивно-управног округа: делови града ~ајечара и општина Књаже-
вац и Бољевац. 1 

Везе са другим деловима Републ*ке Србије остварују се пр
венствено државним путевима I реда ДП IБ реда бр. 35 (Р-25 За
јечар-Ниш), односно преко ДП !Б

1 

pei~ бр. 23 (М-~) (Е-761) За
јечар-Параћин , који се пружају ка а*опуту Е-75 (Коридору Х) 
интегришући подручје Просторног плана са Зајечаром, Књажев
цем и Нишем и правцем ка Дунаву. Ов~ је Тимочка развојна осови
на (као регионални функционално-урбiни систем), којој значај даје 
и планирани аутопут од Ниша према !Кладову (између паневроп
ских инфраструктурних коридора Х н~ југу и VII на северу), којом 
се остварује веза са моравском и дуЈШВfКОМ развојном осовином. 

За просторно-функцијску ч~ан~формацију подручја Про
сторног плана најзначајнији су утицаЈи следећих центара у окру
жењу : Зајечара (градског центра, ~:~егирналног значаја) и Књажев
ца (општинског центра субрегионал~ог значаја),_ у великој мери 
града Ниша (центра државног и макрорегионалног значаја), као 

урбаних агломерација ~а концентрац*јом капитала и радних ме
ста, сектора услуга, којима се у пречодном периоду вршио ути

цај на демографску и социо-економе~ трансформацију подручја 

Просторног плана. 1 

Развој и заштита подручја посеб~е намене је од изузетног ре
гионалног значаја имајући у виду да је акумулација "Грлиште" је
дан од кључних објеката у саставу дв~ водопривредна регионална 

система на сливу Тимока, и то ТИмо1ког регионалног система за 
снабдевање насеља водом и Тимочко~ речног система за интеграл

но коришћење, уређење и заштиту в~да Белог Тимока и Тимока. 
Од посебне важности је место акуму.hације у регионалном систе
му за снабдевање насеља водом, који! се поред Зајечарског супси
стема састоји из Књажевачког и Црног Тимока - Бор и Бољевац, 

који ће се током времена магистралнkм доводима спојити у једну 
функционално-управљачку целину у fциљу повећања поузданости 

и функционалности водопривредног система. 
• 1 

Управљање водним ресурсима и заштита вода у сливу акуму
лације обезбедиће се координацијом активности кључних актера 
из домена водопривреде на републичком и локалном нивоу упра

вљања и унапређењем сарадње обухваћених и других :заинтересо

ваних јединица локалне самоуправе. 

Поред тога, регионална сарадња ће се односити и на очување 

природе, природних ресурса и животне средине, одрживи развој 

руралних подручја, туризма и инфраструктурних система, као и 

заједнички наступање код републичких фондова, претприступног 
ИПА фонда и других релевантних међународних асоцијација за 
реализацију развојних програма у заштићеним подручјима, при
вредне и друге сарадње и јачање партнерства на нивоу локалних 
самоуправа. 

Успостављање структурно квалитетнијих регионалних веза 

може се остварити повезивањем урбаних центара у шире урбане 

асоцијације, пре свега синхронизованим развојем комплементар

них делатности из области рада (комплементарна привреда - уса

глашавање производних програма и привредних капацитета и ин

тегрисање туристичке понуде, рационално коришћење природних и 

социјалних ресурса, слободно кретање радне снаге, заједничко на
ступање на тржишту и др.), услуга и јавно-социјалне инфраструк

туре (саобраћај , здравство, високо образовање, информације и др. ). 

4. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ 
,,ГРЛИШТЕ " 

Стратешко опредељење је да се обезбеде услови за трајну за

штиту и коришћење изворишта републичког значаја и за одрживи 
развој подручја слива акумулације "Грлиште". 

Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уре

ђења и одрживог развоја подручја Просторног плана јесу: 
- заштита слива акумулације "Грлиште" оствариваће се ус

постављањем и поштовањем режима зона I, II и Ш акумулације на 
око 46% површине подручја, очувањем и унапређењем квалитета 

вода притока и акумулације у I и I/II класи. Приоритет је успо
стављање ефикасније контроле заштите, коришћења и изградње 

простора у зонама санитарне заштите акумулације уз обезбеђење 

институционално-организационе подршке и умрежавање свих ре

левантних актера којим се обезбеђује јавни интерес заштите вода 
и омогућава развој локалних заједница. Предвиђено је активирање 

друге фазе развоја акумулације "Грлиште" доградњом постојеће 
бране уколико се укаже потреба у развоју Тимочког регионалног 

система за снабдевање насеља водом и одговарајућом студијском 

документацијом докаже економска оправданост и прихватљивост 

утицаја на окружење; 

- заштита природних вредности и добара оствариваће се 

формирањем и функцијама мреже заштићених и еколошки значај
них подручја, очувањем заштићених и строго заштићених врста 

дивље· флоре и фауне, феномена геонаслеђа и кључних обележја 
предела; 

- подручје Просторног плана налази се у непосредном кон
такту са примарном туристичком дестилацијом Стара планина. Ту

ристичка понуда биће техничко-технолошки и организационо уна
пређена и функционално заокружена, посебно у погледу уређења, 

опремања села и коришћења садржаја понуде у приобаљу акуму

лације "Грлиште" и интегрисана са понудом непосредног окруже

ња, брдско-планинског појаса Старе планине и Тупижнице, градом 

Зајечаром и др . Планско опредељење је да ће туризам представља
ти алтернативну делатност и вид компензације локалном станов

ништву за различита ограничења у развоју која намећу режими 
заштите изворишта и природног наслеђа и ресурса. Активираће 
развој комплементарних активности и структура (посебно у про
изводњи органске хране, аутентичних етно-производа, традицио

налних заната, јавних служби, инфраструктуре и др.) и подржати 

заштиту и презентацију природних и културних вредности ; 

- привредни развој подручја оствариваће се стимулисањем 

привредног раста у делатностима комплементарним заштити из

воришта и природних вредности. Приоритет има развој водопри
вреде и комплементарне делатности: одрживог туризма, органске 

пољопривреде, шумарства и услуга. Остваривање ових опредеље

ња подразумева примену европских директива о водама и прин

ципа одрживог развоја у заштићеним подручјима, који може да 
активира територијални капитал подручја, ефикасно спровође
ње реформских процеса и да допринесе јачању конкурентности 
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привреде. Подстицање развоја конкурентне и одрживе пољопри

вреде и руралног туризма омогућиће побољшање квалитета жи

вљења сеоског становништва и остваривање заштите и одрживог 

коришћења пољопривредног земљишта и предела. Приоритет је 

развој пољопривредних производа посебних одлика квалитета 

до нивоа препознатљивог географског имена порекла (сточарски 
производи , воће) и јачање веза пољопривреде и комплементарних 

делатности (туризам, угоститељство и сл.); 

- виши квалитет доступности и интегрисаности подручја 
Просторног плана са окружењем оствариће се: осавремењавањем 

и рехабилитацијом државних путева, посебно: ДП IБ реда бр . 35 
(Р-25 Зајечар-Ниш) и ДП IБ реда бр. 23 (Р-5 , E-76 l Зајечар-Пара
ћин) како би се омогућила боља веза са аутопутем Е-75 и ,Дунав

ском магистралом" и железничке пруге, развојем јавног саобраћа
ја , уређењем бициклистичких, пешачких и риболовних стаза. За 
боље повезивање подручја са окружењем , перспективно ће важну 
улогу имати и реализација : планираног тимочког аутопута (при

ближно у коридору постојећег ДП ЈБ реда бр. 35, ван подручја 
слива), изградња и уређење аеродрома Бор за прихват средњих и 

мањих летилица и др. Подједнаког је значаја развој и виши квали
тет локалне мреже путева (укључ ујући и панорамске путеве), која 
омогућава приступ и повезивање руралних , туристичких, зашти

ћених и недовољно активираних брдско-планинских подручја , са 

државним путевима и центрима у мрежи насеља ; 

- будући развој насеља биће у великој мери оп редељен про

сторно-функцијским односима и везама са окружењем подручја 

Просторног плана. Боља конституциј а и функцијско умрежавање 

система урбаних и микроразвојних центара оствариваће се јача

њем и развојем функција градског и општинских центара и микро

развојних центара, приоритетно на Тимочкој развојној осовини (у 
ширем коридору ДП IБ реда бр. 35) и у брдско-планинској зони ; 

- побољшање енергетске инфраструктуре и електронских ко

муникација имаће посебан значај не само за подизање стандарда 
становништва, већ и за развој мреже насеља и туризма и компле

ментарних делатности на руралном подручју. Приоритет у реша

вању комуналних проблема има успостављање система управљања 

отпадом, затварање свих постојећих несанитарних депонија и сме
тлишта, чишћење речних корита и инфрастру1<1урних коридора (у 
првом реду на подручју слива) од неадекватно и непрописно одло

женог комуналног отпада и преусмеравање укупних токова m'Пада 

ка планираној регионалној депонији за Зајечарски управни округ; 

- основно концепuијско опредељење јесте очување квали
тетне и претежно квалитетне животне средине на подручју сли

ва акумулације и виши квалитет животне средине на преосталим 

деловима подручја Просторног пл ана, успостављањем и функци

онисањем мониторинга параметара животне средине, огранича

вањем и елиминисањем могућих негативних утицаја и ризика од 

загађивања и деградације изворишта и простора. Приоритет има 

успостављање институционално-организационих решења за коор

динацију активности и обј едињено предузимање акција на оства

р11вању Просторног плана између овлашћених предузећа за упра

вљање и коришћење акумулације, заштиту природе, газдовање 

државним шумама, управљање туристички м просторима, с једне 

стране и са друге стране, обезбеђења сарадње и укључивања ло

калног нивоа управљања , регионалних институција/организација, 

приватног и трећег сектора у имплементацију планских решења. 

Значајним се сматра функцијско повезивање и јачање капацитета 
и партнерстава града Зајечара и општина региона и укључивање 

локалног становништва у активности управљања коришћењем, 

заштитом , уређењем и одрживим развојем слива акумулације и 

подручја природних и културних вредности . Очекује се да ће под

стицајну улогу имати остваривање добит11 за локалне заједнице по 
основу остваривања посебне намене подручја. 

4.1. ПОЛАЗИШТА И ПРИНЦИПИ ЗА РЕЛАТИВИЗАЦИЈУ 
КОНФЛИКТНИХ ИНТЕРЕСА 

Експлоатација акумулације "Грлиште" изазвала је одређене 

конфликте у простору између развојних интереса водопривреде, с 

једне стране, и интереса развоја привреде и локалних заједниuа, с 

друге, због ограничења која производе режими санитарне зашти

те изворишта. Промењени су услови привреlјивања, егзистенција 

и перспективност живљења и рада л окалног становништва. Због 

тога је за планирање и сп ровођење заштите и развоја подручја 

Просторног плана неопходно утврдити стратегију релативизаuије 
супротних интереса коришћења и заштите водних ресурса у одно

су на социо-економски развој . 

Конфликтни интереси су: 

Конфликт 1 - између юградње (мањег број а викенд објеката, 

стамбених и економских објеката домаћинста

ва) ван постојећих грађевинских подручја на

сеља, посебно у деловима зоне П акумулације; 

неуређеност насеља и непостојање планске до

кументације условило је лоше стање санитације 
насеља, појаве несанитарног депоновање отпада 
што је директно довело до загађења водотокова и 

акумулације; између постој ећих општинских пу

тева кроз зоне 1 и 11 акумулације и заштите аку
l\:lулације од испирања коловоза изван банкина у 

правцу језера; 

Конфликт 2 - између интереса заштите изворишта и коришће

ња пољопривредног и шумског земљишта; зна

сrајан допринос у продукцији загађења потиче од 

пољопривредне прои зводње употребом вештач

ких ђубрива и пестицида, који површинским 

сливањем или подземним токовима доспевају у 

акумулацију изазивајући њену еутрофикацију; 

засипање акумулације услед ерозионих процеса 

различитог интензитета; 

Конфликт 3 - између непланског развоја спортско-рекреатив

них активности и заштите акумулације; 

Конфликт 4 - између потенцијалне изградње планираног тер

моенергетског објекта у граду Зај ечару, на угаљ 

(према ППРС) и заштите акумулације (утврђива

ње приоритета између експлоатације угља и ре

гионал1юг водоснабдевања) ; 

Конфликт 5 - између управљача заштитом и коришћењем из

воришта и интереса локалне заједнице за соuио

економски развој. 

Планирање намене површина у сливу акумулаuије "Грли
ште" треба да помири интересе санитаргrе заштите акумулације 

која служи за снабдевање водом насеља и привреде Зајечара и дру

гих· насеља, али и да омогући несметан развој насеља на сливном 

подручју. Тај задатак је сада сложенији него што је био на почетку 
формирања акумулације, јер су због нереализованих мера зашти

те у ј езеру "Јапочели проuеси еутрофикације. Кључни предуслови 

за побољшање стања квалитета изворишта су: успостављање про
писаних зона санитарне заштите и стриктно поштовање њихових 

режима заштите, неутралисање свих концентрисаних загађења и 

смањење уноса нутријената из расутих загађивача, пре свега по
љопривреде. У таквим околностима се могу помирити интереси 

свих корисника простора у сливу, без већих рестрикција које би 

имале негативан ефекат на развојне компоненте тог брдско-пла

нинског подручј а. 

Полазишта за релативизацију испољених и потенuијалних 

конфликтних интереса између посебних намена и у односу на одр

живи развој подручја и локалних заједница су: 

- обезбеђење одговарајућих компензација локалном станов

ништву на име ограничења у производњи насталих успоставља

њем режима заштите изворишта, спровођење мера заштите про

стора и изворишта вода и реал изациј е нових развојних еколошки 

прихватљивих активности, са непосредном материјалном подр

шком, у оквиру инвестиционих и експлоатационих трошкова изво

ришта (потенцијално и електропривреде); 

- уклањање објеката који нису у функцији водопривреде из 

зоне 1 акумулације, неодобравање легализације постојећих и за
брана изградње нових који нису у функцији водопривреде, а у 
зони Ј1 акумулације неодобравање легализације постојећих и за

брана изградње објеката који угрожавају здравствену исправност 
воде на изворишту, као и утврђивање и поштовање услова и пра

вила изградње и реконструкuије објеката у складу са режимима 
заштите; 

- плански развој туризма и алтернативне сеоске економ ије, 

усклађених са режимима заштите акумулације и природе, едука
ција и информисање локалног становништва и посетилаца о вред

ностима и циљевима заштите изворишта и одрживог развоја под
ручја; 

-~·-----·------· ---· 
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- унапређење инфраструктур~е 1:1 комуналне опремљено
сти (посебно санитација насеља и реалйзација ППОВ) и уређење 

1 

грађевинског земљишта у насељима и зонама планираним за раз-
вој; рестриктиван приступ у планиран!у проширења постојећих 
индустријских зона и локалитета у гр~ницама слива изворишта; 
стриктно поштовање прописа КОЈИ се односе на заштиту извори

шта и животне средине у свим индустријским постројењима; 

- спречавање засипања акумулацијЬ на основу противерозио-
них радова на сливном подручју; 1 

- израда студијске документације ркономске оправданости и 

прихватљивости утицаја на окружење 4ктивирања П фазе развоја 
акумулације "Грлиште"; израда пре-гходне студије оправданости и 

• • 1 

стратешке процене утицаја потенци1алне изградње термоенергет-

ског објекта на угаљ у граду Зајечару, на извориште акумулације, 
предео и животну средину; Ј 

- превазилажење супротности између управљача изворишта и 

интереса локалне заједнице: путем адапiације управљачког механи
зма; спровођење одредаба Просторног ~лана; подршком локалним 
акционим групама за развој туризма, по.~rопривреде и других актив
ности усклађених са режимима санитар'е заштите акумулације. 

Ill. ПЛАНСКА РЕiпЕЊА 
1 

1. РАЗВОЈ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Акумулација "Грлиште" је кључ~и објекат у сливу Тимока 
који омогућава да се поступно, по фаз~ма, на том подручју реали
зују два велика система који су планирани у ППРС и ВОС: 

1) Тимочки регионални систем з~ снабдевање насеља водом 
1 

највишег квалитета; 
1 

2) Тимочки речни систем за корищћење, заштиту вода, уређе

ње водних режима и заштиту од попЛаiва, у оквиру кога се реали
зује вишенаменски систем за испуњењf тих функција. 

Ова два система су међусобно компатибилна, тако да пред

стављају интегрални развојни пројекаt у области _вода. Развија~у 
се поступно, по подсистемима и супс~стемима КОЈИ се реализују 

по фазама, при чему је зајечарски супеистем, захваљујући акуму
лацији "Грлиште", добио основну кон~игурацију. 

1. 1. тимочки РЕГИОНАЛНИ си<!:тЕм ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
НАСЕЉА ВОДОМ 

Тимочки регионални систем за 1 снабдевање насеља водом 
имаће два важна подсистема: подсис~ем Црног Тимока и подси
стем Белог Тимока. За оба подсисl'емd, акумулација "Грлиште" је 
важно извориште, како за прелазне 1 пе~иоде, тако и у каснијим фа
зама. Акумулаuија "Грлиште" и ППВ / "Краљевица" имају могућ
ност комплементарног рада са остал~м подсистемима и извори

штима у Тимочком регионалном систе"1У· 
У оквиру подсистема Црног tш.~ока већ се успоставља кон

фиrураuија два водоводна супсистема: Борски супсистем и суп
систем Бољевuа9 • Оба супсистема 'се Ьада наслањају на прелазно 

. ћ 1 
решење, ко1е се заснива на кориш ењу локалних карстних извора 

и на допремању недостајуће количине воде са каптираног врела 
"Мрљиш'', које се налази на простор1 будуће акумулације "Бого
вина". Имајући у виду снажну функнирналну и управљачку интер
акцију акумулаuије "Грлиште" са тим q:упсистемима и њиховим из

вориштима, њихова улога се сагле,цав4 овим просторним планом . 

9 Суnсистем Бољевца ослања се на постојеће Извориште променљивог капацитета 
.,Мироштица", из кога се довољно поуздан~ може захватати око 50 L/s. Вода је 
доброг квалитета па се без пречишћавања, сrмо уз дезинфекцију хлором уводи у 
систем. Водовод Бољев1щје реализован магистралним цевоводом дужине 17 km, 
на правцу Мировштица-Бољеваu-БогооинаЈ који је од азбестно-цементних цеви. 
Водовод Бољевца је повезан на реализоваф 1 фазу система "Боговина" капти
рањем врела "Мрљиш", из кога добија око 20 Us, посебно у маловодном перио
ду, док се у будућности предвиђа могућ нос+ преузимања око 90-1 ОО L/s из ППВ 
.,Боговина". 1 
Супсистем Бора се ослања на карстна изворишта у широј околини (Злот - Се
лиште, Злот-село, Сурдуп и Кривељ) ч:ији су капацитети врло променљиви и у 
маловодним периодима се спуштају укупн9 на мање од 1 ОО L/s. Због тога је као 
међуфаза у развоју тог супсистема, али и подсистема Црног Тимока, реализова
но каптирање изворишта "Мрљиш", из когЏ се у супсистем Бора уводи 105-145 
Us што је око 50% од садашње потреш.ње ~ том супсистему. Међутим и карстно 
извориште "Мрљиш" има врно променљив капацитет (80 Us - 1 ООО L/s), због 
чега се реализација акумулације "Боговинаг намеће као све ургентнија потреба. 
Конце1щија развоја подсистема Црног Тю1ока предвиђа, да се након изградње 

акумула11ије ,.Боговина'' и ППВ "Боrовинај ' вода магистралним цевоводом ду-љ: 

долине Црног Тимока допрема до града Зајеqара. 

Број 95 79 
У оквиру подсистема Белог Тимока до сада су се развила 

два супсистема: Зајечарски и Књажевачки 10 • Ови системи су са
да независни, али се у даљим фазама предвиђа њихово спајање у 
један функционални и управљачки повезан систем, који би имао 
изворишта различитих карактеристика (подземна карстна врела и 

акумулације), која се могу складно функционално допуњавати за
висно од стања водности на њима. 

Зајечарски супсистем задржава своју садашњу основну кон
фигурацију, са сва три изворишта. Извориште у алувиону Белог 
Тимока, извориште "Тупижница", удаљено око 26 km југоисточно 
од града, где је каптирано карстно врело врло променљиве изда

шности (25-2.500 L/s) и изворишта на Грлишкој реци. У условима 
недовољно поузданог снабдевања, због веома променљивих изда

шности два изворишта подземних вода, град Зајечар је проблем 
морао да решава ургентно укључивањем у систем и изворишта на 

Грлишкој реци. Због хитности решења, тада тешког стања у водо
снабдевању насеља пијаћом водом, одлучено је да се систем ре
ализује у две фазе. У првој фази је изграђена брана "Грлиште" 11 

са КНУ=194,6 mнм, запремине акумулације 12xl06 m3 и површине 
од око 11 О ha. Максимални бруто капацитет прераде сирове воде 
на постројењу је 700 L/s, односно 600 L/s колико се може упути
ти према систему. Неповољно је што је акумулација доста плитка, 

што је чини погодном за развој процеса еутрофикације. Дубина 

воде у горњем делу акумулације је мала (3+4 m), док се тек у нај
низводнијем делу у зони бране повећава до око 20 m. Водозахват 
је решен у виду селективног захвата на котама 1 78, 183 и 188 mнм, 
чиме се омогућава да се вода захвата из слоја акумулације који по

казује најповољније биолошке и хемијске карактеристике воде и 
која је у одређеном моменту најпогоднија за прераду по пројек

тованом технолошком поступку на постројењу за пречишћавање. 
Вода захваћена из акумудације "Грлиште" транспортује се до ППВ 
"Краљевица" (ван подручја Просторног плана) цевоводом 12 дужи
не око 12,6 km. Траса укопаног цевовода не представља просторно 
ограничења, али се мора обезбедити слободан коридор по 2,5 т са 
обе стране, како би се могло несметано приступити цевоводу у фа

зи одржавања и поправке кварова. 

1 .2. РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ "ГРЛИШТЕ" 

Основна функција, кључног објекта прелазног система у про

цесу реализације регионалног система за снабдевање водом, аку

мулације "Грлиште" фаза 1 је да у високом проценту (већем од 
97%), задовољи потребе у оквиру зајечарског супсистема, посебно 
у маловодним периодима када протоци на два изворишта подзем

них вода спадну на мале вредности (мање од око 60 L/s). У оваквим 
околностима акумулација је од велике важности, јер успева да пре

ко ППВ "Краљевица" покрије све недостајуће количине воде. 

1 О Књажевачки супсистем има реализовану основну конфигурацију у виду супси

стема. Поред поузданог снабдевања Књажевца подмирује потребе и 22 долинска 
насеља дуж Белог Тимока, као и нека насеља у доњем делу слива Трговишкоr 

Тимока (Трговиште, Берчиновац). Водовод Књажевца има два изворишта: глав

но извориште "Сињи Вир" и извориште "Језава" Основно извориште "Сињи 

Вир" је каптажна грађевина којом је захваћено карстно врело у кориту Сврљи

шког Тимока, око 2 km узводно од Подвиса. Хидрогеолошким студијама проце
њена је издашност врела на 180-350 L/s, а каптирано је око 230 L/s. Вода је од
личног квалитета и не захтева никакав третман осим уобиqајене дезинфекције. 
Друго извориште, из кога се Књажевац најпре снабдевао је ,,Језава", у алувиону 

Грезанске реке. Извориште се састоји од копаних бунара, међусобно повезаних 

натегама, из којих се вода пумпама упућује у мрежу и резервоар. Након задње 

реконструкције тог изворишта (1970.) са њега је добијено око 35 L/s. Има про
менљив капацитет, који варира од 8-35 L/s. Алувион је врло погодан, са три сло

ја, од којих је средњи водоносни одличне гранулометрије (шљунак), добро за

штићен са обе стране. Оба изворишта су важна за Књажевачки супсистем , али и 

будући подсистем Белог Тимока, јер се планира његово повезивање .са Зајечар
ским супсистемом, цевоводом који би пролазио долином Белог Тимока, поузда

но снабдевајући ycnyr сва долинска насеља у обе општине. 
11 Брана је тако диспозиционе решена да се може надвисити у другој фази рез.ли

зације до коте 214 mнм, при чему би се добила акумулација од 4Ох 1 06 m3
, qиме 

би се у периодима максималне потрошње омогућила прерада бруто 1.400 L/s си
рове воде захваћене из акумулације, односно 1.200 L/s пречишћене воде која се 
може упутити према водоводном систему. 

12 Цевовод је од челичних изолираних цеви пречника 91417,92 mm, који је укопан 
на дубини до 2 m. Димензионисан је за потребе 1 фазе тј . за производњу 700 L/s 
сирове воде. Вода захваћена у акумулацији доводи се у расподелну комору, на 

коти 165,0 mнв. На улазу у ППВ "Краљевица" налази се регулациони блок са ме

рачем протока, којим се регулише количина захватања воде из акумулације. ППВ 
се налази иа источном делу брда Краљевица, изнад пута Зајечар - Књажевац. 
Фабрика је решена у виду блокова, при чему је свака јединица независан објекат, 

а све су међусобно повезане . Капацитет прерађене воде за пиће је 600 L/s. Разли
ка је у количини воде која се троши у технолошком процесу пречишћавања. 
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Планске пропозиције развоја Тимочког регионалног система 

за снабдевање насеља водом, заштите и уређења изворишта водо

снабдевања "Грлиште" су: 
- даљи развој супсистема и формирање Тимочког регионалног 

система за снабдевање насеља водом. Иако се у догледној будућ

ности не може очекивати реализација нових изворишта у оквиру 

Тимочког система, биће неопходно његово даље проширивање. Из

градњом акумулације "Градиште" на Алдиначкој/Жуковској реци, 

затим магистралног цевовода долином Белог Тимока и повезивање 

супсистема Зајечара и Књажевца, ови суnсистеми би управљачки 

и функционално прерасли у јединствен подсистем Белог Тимока. 

Тако повезани супсистеми имали би највишу могућу поузданост 

и управљачки би се допуњавали , односно изворишта "С11њи Вир", 

"Градиште" и "Грлиште" радили би на оптималан начин, 1ј . према 
стању водности у њима13 . На њих би се надовезала и акумулаци
ја "Боговина" на Црном Тимоку, чијом би се реализацијом створио 

поуздан Тимочки регионални систем за снабдевање водом насеља; 

- заштита акумулације "Грлиште", спровођењем свих плани

раних и законских мера заштите аКУЈ'>tулације "Грлиште", у складу 

са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитар

не заштите изворишта водоснабдевања ("Службени п1асник РС", 
број 92/08), како би се очувао квалитет воде . Имајући у виду не

извесност реализације фазе 2 ове акумулапије, простор могућег 
Проширења плавне зоне у фази 2 развоја се третира као зона 1! 
акумулације. Сви објекти у насељу Лескован се санитарно уређују 

према режимима који важе за зону П акумулације; 

- реализација ППОВ, санитација насеља и уређење сли

ва, у функцији заштите акумулације и стварања услова за з натно 

повољнији развој сеоског туризма и модерне пољопри вреде. У 
местима где је то могуће, планира се каналисање и реалнзација 
компактних (терцијарних) ПТТОВ са биодисковима. Размотриће 

ес могућност за обједињавање два нли више оближњих насеља у 

исти систем , са заједничким ППОВ . С обзиром да су већи концен

трисани загађивачи насеља Лесковац, Леновац и Горња Бела Река, 

та насеља треба да буду повезана у систем на зај едни•fко ППОВ 

или да свако насеље има свој е ППОВ. Имајући у виду смањење 

броја становника у насељима н<:посредно уз акумулацију, подруч
је слива, као и Просторног плана уопште, проблем санитације се 

може успешно решити израдом прописаних, вододрживих сенгру

па и резервоара за сакупљање отпадних вода, који се контролиса

но празне и односе у централно ПЛОВ; 

- смањење губитака воде у систему, мерама обнове делова 
мреже са највећим губицима и са највећим ризиком од кварова це
вовода. Овим мерама се губипи могу с.мањити на око 18% ( rранипа 
дефинисана у ВОС) . У цщъу смањења специфичне потрошње тре
ба укинути паушална плаћања и увести обавезу да сви потрошачи 
морају имати уграђене и уредно баждарене и одржаване водомере; 

- снабдевање водом сеоских насеља нз система "Грлнште", 
појачано одржавање и контрола квалитета локалних водовода ко
ји треба да се повери стручним организапијама. Уколи ко се неки 
од локалних водовода Прикључуј е на зајечарски супсистем треба 

да буду задовољени следећи услови: постављање водомера у свим 
домаћинствима (без паушалних плаћања које доводи до крајње 
нерационалне потрошње воде), успостављање мерног система на 

улазу у локални водовод како би се контролисал11 биланс1-r доведе

не воде и потрошње, смањење губитака у локалним водоводима на 

мање од 20% и др.; 
- достизање реалне специфичне потрошње ' " (бруто спени

фична потрошња од ЗОО Џкорисник·дан) , коју треба примењивати 

за дугорочне билансне анализе потрошње, за с1ш насеља прикљу
чена на зајечарски супсистем, али и :Ја локалне водоводе сеоских 

1 ~ У периоду када на 11звор 1·јшту .,Сињи В11µ·· н ,,Градиште·· 1t ~1i:l дово;ьно воле. вода 
би t:e упућивала према Зајечарском суг1си (.'тсму. ~1. нме бн се штедела вода н.з Гр
лишке акумулације. а у маловод1-1им т::риодю.1з део ооде би се преко бајпаса на 
коме је пумпна станица упућивала ю ППВ "Кр<uьеви 11а· · према Кљаже011у. 

14 Коефицијенти неравномерности . с:1 кој има с~ разматрају 11рсносни системи н ре
зервоарски простори су: днсвt!И 1,6 и за град Зајечар н за села; часовни 1,7. Дати 
су исти коефиuијенти за сва насеља имајући у виду караt...-тср овог супсистсма. 
који подмирује и сеоска насеља. на којима су доста концснтрисаннј е- активности 

у пој единим делmтмu године 11 у тuку да ва. Коефнцнјенти су нешто повећани 
( 1,6 дневн и . l , 7 часоnн и) јер јс nовећањ~ оба в1щ~ нсrх1юю;-..1(:р11ости rютрошњс 

једна од тенденција у свим ~зодоволи~ш у бу21уl1 носr11. Ка11ш.01тсп1 1л1юриu1та 
тре-ба да задовоље кшлум у да~-1 е пајвеhег 01перећења1 док CL' часовне нср;ш 1-ю

мерности покривају из рс3ервоара . С пецифичн"' запремина рсзср1юара 11е треба 

да буде мања од 300 L/корисник. а препоручује се щ1. !:С у i-:ас1-шјн:\1 фазама 11оди г-
11е на 400 1/кор11сн11к. 

насеља. Ово је реална специфична потрошња у условима рацио

нализације потрошње и смањење губитака на око 15+ 18%. Изузе
так ће бити већа газдинства са сточним фармама која имају већи 
броје грла стоке, која ће се третирати као посебни потрошачи и за 

које ће се посебно рачунати потрошња на бази реалних захтева, 

тј. на основу усвојене. производне технологије. Оквирно се може 

рачунати са око 60 L/e.r: стоке на дан (е.г. - еквивалентно грло = 1 
крава = 4 свиње = ЗО комада живине). Планиране потребе за водом 

у насељима у обухвату зајечарског супсистема дате су у сумарном 
износу за цело конзумно подручј е супсистема (Табела Ш-1 ), уз 
специфичну бруто потрошњу од ЗОО L/становник на дан и уз чи

њеницу да губици у мрежи не прелазе 18%. 

Табела 111-1: Просечне потребе за водом високог квалитета 
и технолошке потребе у супсистему Зајечара 

у условима највеће потрошње - укупно (106 m3/год.) 

Вода високог Вода високог 

Потрошачко 
квалитета -ш квалитета за Индустрија - вода 

У•-уnно 
снабдевања сточне фарме ]а тех нолошке 

подручје 
насеља 11 прехрамбену потребе 

х 106 т3/год . 

- просечно производњу 

Град Зајечар 7.22 3,50* 4,50* 15,22 

Напомена : величине означене са + дате су само на нивоу процен~, ради сагледавања 
била1-н.:них могућности 11зворишта за подмирења и тих потреба у најуда

љенијим врем~11ским nресенима. уколико се 11ојаве као захтев за водо~~. 

- формирање мерно-информационог система, који је важан 

предуслов за све апивности на рапионализацији потрошње воде 

и свођење специфичне потрошње на прихватљив ниво (300 L/ко
рисник/дан) чиме систем постаје управљачки потпуно осмотрив. 

Улагање у мерно-информатичко осавремењавање водовода је ин

вестиција која се најбрже исплати уштедама у експлоатацији и 
смањењем губитака воде у систему; 

- успостављање реалне цене воде, како би се реализовале на

ведене планске пропозиције, а која поред свих трошкова производ
ње, обухвата и трошкове инвестиционог и текућег одржавања, за
штите изворишта и слива, трошкове канализационог система и др. 

1.3. ТИМОЧКИ РЕЧНИ СИСТЕМ ЗА ИНТЕГРАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА БЕЛОГ 

ТИМОКА И ТИМОКА 

У оквиру овог речног система (заштита од поплава, 'Јаштита 
квалитета вода и вишена~1енско коришћење вода) Грлишка акуму

лација је један од објеката који ће управљачки деловати у оквиру 
система од више будућих акумулација у сливу Тимока: акумулаци

је "Боговина" на Црном Тимоку, акумулације " Градиште" на Ал
диначкој реци и акумулација "Околиште'" на Сврљишком Тимоку. 
Њима ће се управљати у оквиру јединственог речног система, а у 
функционалној и управљачкој интеракцији са Грлишком акумула
пијом. Ове акумулације обезбедиће следеће вишенаменске ефекте : 

- регулацију водних режима, тако што се деловањем акуму
лационог простора ублажавају поплавни таласи (тзв. активне ме
ре заштите од поплава предвиђене ППРС) . У том погледу највећи 

ефекат 1\е имати акумулација "Боговина'', док се ефекат акумула
пије "Грлиште" своди на уобичајену трансформацију таласа вели
ке воде без посебно резервисаног простора за ту сврху, која није 
велика, али је важна јер се сам врх поводња ублажава за око 10% 
(зависно од тренутног стања нивоа акумулације); 

- спровођења водопривредних мера заштите квалитета вода 

Белог Тимока (акумулације "Грлиште" и "Околиште"), Црног Ти
мока ("Боговина") и Великог Тимока низводно од Зајечара, тако 
што се у кризним маловодним периодима у топлом делу године 

наменски испушта вода, чиме се значајно побољшавају показате

љи квалитета и штите водени екосистеми, пре свега ихтиофауна. 

Акумулација "Грлиште" нема довољну запремину да дугорочније 
служи за ту сврху, али је веома корисна за интервентна деловања 

у кризним еколошким стањима, а посебно у слу,~ају неопходности 

брзог противхаваријског деловања, у случају акцидената који би 
довели до загађења вода Белог Тимока и Тимока; 

- омогућавају вишенаменска коришћење вода (наводњавање 
мањих површина, рибарство, МХЕ, туристичка валоризација аку

мулација и низводних делова сва три Тимока (Бели Тимок, Црни 
Тимок и Велики Тимок), са уређеним коритом и стабилизованим 
нивоима на најатрактивнијим деловима тока) . 
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Акумулација "Грлиште" може да има извесне, корисне ефек

те на ублажавање поплавних таласа и у овој фази 1 реализаци
је, али у случају погрешног управљања ·евакуаторима може и да 
озбиљно погорша стање у периодима по~одња. Разлог је неуоби
чајена диспозиција прелива: шахтни прелив димензионисан на 
максимални капацитет евакуације рачу~ске велике воде од 900 
m3/s опремљен је уставама. Таква диспозиција је овде одабрана 
да би се у условима фазне градње остварила што већа запремина 
акумулације већ у фази l. Таква диспоqиција је веома осетљива 
са становишта поузданости и захтева вt;ома брижљиво управља

ње, јер се погрешним маневром отварањ* може, вештачки, изазва
ти поплавни талас близак хиљадугодишrьој великој води (Q

0
_
1
% = 

264 m3/s). Да би се елиминисала оваква опасност корисник бране и 
акумулације је обавезан да: · 

- успостави модел оперативног уrрављања акумулацијом, 

који би био заснован на одговарајућем мониторингу који омогућа-
1 ђ . ва прогнозу формирања таласа великих вода и одре ује у реалном 

времену оперативно најбољи маневар уqгавама којима се ублажа

ва талас; 

- пројектом управљања дефинише јасне безбедносне проце
дуре управљања евакуаторима како би се избегле људске грешке 

• • ' 1 
које могу да погоршају режиме великих ~ода; 

- командне преклопнике за управљање евакуаторима по

себно заштити (нпр. поклопцима), да +су доступни без кључа, 
уз обезбеђење посебне безбедносне и стручне провере оних који 
имају право да реализују ту деликатну оЈ!Iерацију; 

- угради физичке и управљачке rраничнике, који неће до
зволити да се операција отварања устава обави брзо и преко неке 
вредности која је још увек поуздана за щ!Зводна подручја; 

- маневре отварања устава у перирду поводња контролише 
рачунарским програмом који упозорава ra погрешно донету одлу
ку и да спроводи по посебној процедури, коју обављају истовре

мено две особе у командном центру, искључиво на основу априор

не провере такве операције у посебном mројекту управљања. 

Имајући у виду сезонски карактер регулисања протока, са 

дужим периодима када акумулација ни]е испуњена, као и диспо
зицију евакуационих органа, са темељним испустом великог ка

пацитета (188 m3/s) који омогућава ефиfасно претпражњење аку
мулације, уз одговарајући мониторинг у сливу и примену модела 

• 1 ф 
оперативног управљања акумулаЦИјОМ rогу се остварити е екти 

ублажавања поплавних таласа, као вид [активне заштите од вели-

ких вода. 1 

Минимални одрживи проток који је дефинисан на само 57 
L/s је мали, тако да се не може говор~ти о улози акумулације у 
побољшању режима малих вода. С об:шром, даје одрживи проток 
мали (износи само 3,8% од средњег вишегодишњег просека, док 
се бар Ј 0% сматра најнижом границом 9рихватљивости), неопход
но је његово значајно повећање како би1 се уклопио у критеријуме 
који се захтевају на деоницама река ни~водно од брана. Вода која 

1 • 

се испушта из бране може се успешно и;скористити за реализацију 

МХЕ, која би обезбеђивала енергију за властите потребе водовода. 

Међутим, диспозиција' бране, са сна~ю~м испустом, омогућава да 
се у кризним хаваријским ситуацијама на Белом и Великом Ти
моку наменским испуштањем воде из [акумулације санира и/или 
ублажи еколошко стање. 1 

Због ерозионих процеса у с~иву, ~кумулација је подвргнута 
процесима засипања . Инвеститор је у обавези да те процесе прати 

систематским мерењима, сваких пет rо.q,ина. 

2. РЕЖИМИ ЗAШTИ~~l~;g~lf'A И КОРИШЋЕЊА 

Просторним планом се утврђује простор за брану и акумула

цију "Грл и ште", површине око 1,41 km~ (Фаза l) у оквиру зајечар
ског водоводног супсистема, на подруf{ју следећих КО: Грлиште 

- 0,79 km2 и Лесковац - 0,62 km2, све на територији града Зајечара. 
У Просторном плану, у глави l. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ, одељак 

ПОЛОЖАЈ, ПРОСТОРНИ ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПРОСТОР
НОГ ПЛАНА, ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И[ ПОТЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ 

НАМЕН Е, пододељак 1.4. ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОТЦЕЛИНА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, успоставље1;1е су зоне санитарне заштите 

акумулације "Грлиште'" (Фаза 1) као изворишта Тимочког регио
налног система за снабдевање вод6м, 1 тј. зајечарског водоводног 
супсистема, и то : зона 1, зона lI и зона IП акумулације "Грлиште". 

Режими санитарног надзора утврђени су у складу са Реше

њем о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабде

вања акумулације "Грлиште" (бр. 530-01-84/2013-10 од 18. марта 
2013. године) и Правилником о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

Просторним планом се за све три зоне успостављају режими 

заштите и коришћења простора. У случају преклапања зона сани

тарне заштите акумулације "Грлиште" и зона заштите и резерви

сања простора, установљених за посебне намене по различитим 

основама, примењује се строжи режим заштите и коришћења про
стора. 

2.1. ЗОНА I АКУМУЛАЦИЈЕ "ГРЛИШТЕ" 

У зони I акумулације "Грлиште" (укупне површине око 1,4 
km2

) успоставља се режим строгог санитарног надзора са забра
ном изградње нових -објеката и постројења који нису у функцији 

водопривреде, чувања и одржавања објеката бране и акумулаци

је. Сви објекти који су нелегално саграђени у зони I акумулације 
биће уклоњени о трошку власника, а терен санитарно саниран и 

затрављен. Депоније шљунка, песка и земље из ископа које се сада 
налазе у овој зони биће уклоњене, а терен саниран и затрављен. 

Постојеће дивље депоније отпада ће се уклонити и земљиште са
нирати. Забрањује се одлагање свих врста отпада у овој зони сани

тарне заштите акумулације. Домаћинства у насељу Лесковац која 

се налазе непосредно крај језера (зона I), биће пресељена на нову 
локацију, ван зоне 1 акумулације. 

Изузетно, задржава се постојећи општински пуt Л-4 (Леско

вац-Леновац)°кроз зону I акумулације у укупној дужини од око 1,3 
km кроз насеље Лесковац. Због претње од хаварије возила и до
спећа штетних материја са коловоза у језеро, на овим деоницама 

пута успоставља се строг режим заштите, уређења и коришћења, 

који поред организационих и физичких мера против исклизнућа 
возила подразумева и одвођење отпадних вода до таложника (се-

паратора). • 
Дозвољава се уређење приобаља за планиране пешачке и би

циклистичке стазе, купалиштц и пристане, одморишта и видиков

це за потребе туристичко-рекреативног коришћења акумулације, 

уз претходно прибављање мишљења надлежних министарстава 

односно јавног водопривредног предузећа (водни услови) и упра

вљача водоводног система (ЈКП "Водовод'1, Зајечар), у координа
цији са осталим корисницима акумулације (надлежним органом 

јединице локалне самоуправе и др . ) за санитарно безбедно при

купљање и пречишћавање отпадних вода и уз обезбеђење органи

зованог прикупљања и одвожења отпада. На акумулацији се могу 

користити пловила на електрични погон, весла и једра и одвијати 

рекреативни риболов (уз строго ограничено коришћење хране за 

примамљивање рибе) . Забрањен је кавезни узгој рибе и риболов 

мрежама, а порибљавање акумулације се може обављати искључи
во на основу ихтиолошких студија и пројеката урађених од стране 

за то лиценциране институције. Није дозвољен прилаз моторним 

возилима, напајање стоке и сл. 

2.2. ЗОНА II АКУМУЛАЦИЈЕ "ГРЛИШТЕ" 

На простору зоне ll акумулације "Грлиште" (укупне повр
шине око 7 km2), успоставља се режим контролисаног коришћења 

простора и сталног санитарног надзора са забраном изградње обје
ката који угрожавају здравствену исправност воде на изворишту. 

Задржавају се постојећи стамбени и економски објекти до
маћинстава (са сталним пребивалиштем), који су постојали пре 
изградње акумулације, уз обавезу управљача водоводног систе

ма да у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 
обезбеди санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих 

отпадних вода на грађевинској (катастарској) парцели (водонепро

пусне септичке јаме са две или три коморе, које ће празнити јавно 
комунално предузеће по аутоматизму, без утицаја власника, као · и 
под условом безбедног прикупљања осоке из штала како не би не

контрол исано истицала у окружење, односно њеним коришћењем 

ван зоне 11 н а санитарно безбедан на'1ин) у ком случају се омогу

ћава и реконструкција или замена постојећих стамбених и економ

ских објеката за сопствене потребе домаћинстава новим објектима 
истих габарита. 
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Задржавају се и остали постојећи објекти (куће за одмор и 

други објекти) саграђени у зони 11 након формирања акумулације: 
(а) са уредним дозволама под условом да имају обезбеђено сани

тарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода 

на грађевинској (катастарској) парцели; (б) под условом да у ро

ку од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе Просторног 
плана власници/корисници тих објеката обезбеде санитарно без

бедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода на гра

ђевинској (катастарској) парцели и уз обезбеђење организованог 

прикупљања и одвожења отпада. 

Изузетно, задржавају се постојећи општински пу1-еви Л-4 (Ле

сковац-Леновац), Л-5 (Лесковац-Горња Бела Река) и Л-29 (Лубни

ца-Лесковац) кроз зону П акумулације у дужини од око 5,7 km. Због 
претње од хаварије возила и доспећа штетних материја са коловоза 

у језеро (загађене нафтним дериватима, тешким металима и др.), на 

овим деоницама путева успоставља се режим заштите, уређења и 

коришћења : који дозвољава моторни саобраћај и теретни транспорт 

(искључиво под пратњом и уз ограни•1ења брзине); са одбојницима 

и повишеним ивичњацима пута за заштиту од могућих хаваријских 

исклизнућа возила, спречавање испирање коловоза изван банкина у 

правцу језера; одвођење отпадних вода до таложника (сепаратора). 
Изградња нових саобраћајница ограничава се на категорију 

јавних, пољских и шумских путева . Дуж свих постојећих и плани

раних путева обезбеђује се инфраструктура за прикупљање атмос

ферских вода са сепараторима нафтних деривата. 

У складу са сагласношћу (које је пројектанту и инвеститору 
гасовода) дало ЈКП "Водовод" , Зајечар, овим просторним планом 
омогућава се да коридор 11 дефинисано техничко решење тран
снационалног гасовода пролази кроз зону 11 акумуланије "Грли
rl1те" у дужини од око 500 m. При реализацији изградње гасовода 
примениће се посебне мере заштите које подразумевају појачану 

изолацију у односу на стандардне техничке перформансе гасо

вода (челичне цеви са полиетиленском изолацијом , укопане на 1 
111 дубине) како се не би угрозио квалитет воде ва и зворишту. У 

постпланском периоду (у случају реализације фазе 2 акумулације 
"Грлиште") преиспитаће се траса гасовода, тј. потреба да се уради 
бајпас гасовода на делу зоне rr акумулације. 

Изградња дистрибутивне електроенергетске, електронске ко

муникационе мреже, локалне водоводне и канализационе инфра

структуре се усклађује са режимом заштите акумулације. 

Задржава се постојећа структура пољопривредних површи

на, уз поштовање принципа обраде и сетве према нагибу и типу 

земљишта и примену одговарајућих мелиоративних и агротехнич

ких мера (мелиорација зеолитом и/или доломитом , према степе
ну киселости земљишта). У погледу врста култура предност имају 

пашњаци и ливаде са племенитим травама, лековитим биљем, ма

хунаркама и др. Забрањена је употреба агрохемикалија, теч ног и 

чврстог стајњака. Употреба средстава за заштиту биља и минерал
них ђубрива мора бити усаглашена, по врсти и количини, са агро

педолошким условима и могућностима заштите вода. Коришћење 

шума је у функцији антиерозивне заштите, те је дозвољена само 
санитарна сеча, уз очување основне структуре шумске масе као 

заштитног елемента терена у овој зони заштите. 

Забрањено је формирање депонија комуналног отпада, проши
рење и формирање нових гробаља. Затвориће се постојећа локална 

11юбља без измештања гробница . Забрањена је испаша стоке зако

павање угинуле стоке, формирање сточних пијаца и вашаришта. 

Дозвољава се уређење пешачко-излетничких, бициклистич

ких и риболовних стаза и планирано уређење приобаља акумула

ције (за прилаз плажама, ревирима за спортски риболов, отворени 
спортски терени, одморишта и видиковци, еколошки пунктови у 

функцији заштите изворишта и туристичко-рекреативне презента
ције акумулације) уз претходно прибављање мишљења јавног во
допривредног предузећа и водних услова, сагласности и дозволе 

надлежног органа јединице локалне самоуправе за санитарно без
бедно прикупљање и пречишћавање отпадних вода и уз обезбеђе
ње организованог прикупљања и одвожења отпада. 

Забрањена је експлоатација камена, шљунка, песка и сви 
други рударски радови. 

2.3. ЗОНА Ш АКУМУЛАЦИЈЕ "ГРЛИШТЕ" 

У зони Ш акумулације "Грлиште" (површине око 175 km2) ус
поставља се режим контролисане изградње и коришћења простора 

који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену исправност 

воде изворишта. Ради се само о појачаним мерама санитације, а не 

о рестрикцији која би угрожавала развој насеља. У овој зони вије 

дозвољено неконтролисано депоновање комуналног и другог от

пада, лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, депоновање, 

складиштење и транспорт опасних материја и материја које се не 

смеју директно или индиректно уносити у воде . 

Омогућава се да коридор и дефи нисано техничко решење 

транснационалног гасовода кроз Србију пролази кроз зову Ш аку

мулације "Грлиште" у дужини од око !5,5 kш . Поред цевовода , до

звољена је и изградња објеката у функцији гасовода: блок станице 

(БС-2) и пријемног чистачког места (у даљем тексту: ПЧМ, првог 

лупинга гасовода), оба у КО Бачевица. При реализацији гасовода 

примениће се посебне мере заштите које подразумевају појачану 

изолацију у односу на стандардне техничке перформансе гасовода 

(челичне цеви са полиетиленском юолацијом, укопане на Ј m ду
бине) како се не би угрозио квалитет воде на изворишту. 

Није дозвољено грађење производних погона, термоевер

гетских и других објеката. као ни обављање рударских и других 

радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било 

који начин угрожавају квалитет и режим вода. Дозвољена је реа

лизанија објеката виших нивоа финализације са "чистим" техно
логијама које немају чврсте или теч не отпадне и опасне материје. 
Дозвољено је градити мале занатско-индустријске погоне (објекти 

за прераду пољопривредних производа , мини -хладњаче, сушаре, 

млинове и сл.), уз обаве ·~у да се отпадне воде пречисте до пропи

сане класе квалитета пре испуштања у реципијент. У случају по

стојања каменолома , предузеће се техничке мере које спречавају 

да отпадне материје доспеју у водоток било у расуrом (материјал 

откривке, ситне фракциј е из сепарација) или у тесшом стању (су

спендован нанос настао испирањем фракција). 

Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљи

шта засниваће се на про1 ·рам у уређења тих земљишта у зонама 

заштите изворишта вода. Није дозвољена ивтеюивна употреба 

пестицида, хербицида и вештачких l)убрива на земљишту које се 
користи у пољопривредне сврхе. 

У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економ

ским објектима, код којих се на било који начин могу угрозити из
данске, површинске воде и акумулација. обезбедиће се санитарно 

безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних 
вода ван слива акумулације, што условљава реализацију канализа

ционих система и одговарајућих ППОВ. За насеља , у којима због 

конф111-урације терена и разуђености, реализација канализационог 
система није реал на - примењује се савитација на нивоу домаћин
става или групе кућа, путем прописних сенгрупа и резервоара/та

ложница за сакупљање отпадних вода. Спровешће се комплетна 

санитациј а насеља уз забрану депоновања комуналног и другог 
отпада, те материја које се не смеју директно или индиректно уно

сити у воде. Извршиће се лони рање и уређење депонија чврстог 

отпада, као и санација постојећих мини фарми, тако да испуњавају 

све санитарно-техничке услове који обезбеђују потпуну сигурност 

од загађивања вода и тла. Транспорт опасних материја дозвољен је 
искључиво уз контролисан превоз и под пратњом. Развој и уређе

ње локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализоваће 
се без посебних захтева у погледу заштите акумулације. 

За потребе туристичко-рекреативног коришћења слива аку
мулације "Грлиште", дозвољава се реализација излетничких, ри
боловних , пешачких и бициклистичких стаза са мањим објектима 
за информисање и предах туриста (и нформативни пунктови, од
моришта , видиковци, надстрешнице за склањање од невремена) и 

зона туристичке изградње, под условом санитарно безбедног при

купљања и пречишћавања отпадних вода. а тамо где је могуће и 

одвођења отпадних вода ван слива акумулације . 

2.4. ПОДРУЧЈЕ ИЗВАН ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 
АКУМУЛАЦИЈЕ .,ГРЛИШТЕ" 

Подручје Просторног плана изван зона санитарне заштите 
акумулације "Грли ште" (око 2 Ј 7 km2) обухвата простор ванслив
них површина, и то: · 

l) КО низводно од бране. на којима се налазе : (а) део зоне 
под утицајем поплавног таласа ю акумулације "Грлиште" у слу
чају пробијања бране (са грађевинским подручјем, пољопривред
ним и шумским површина~1а КО Грлиште; деоницом општинског 
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пута Грлиште - ДП IБ реда бр. 35. Зајечар-Књажевац, магистрал
ни цевовод сирове воде, магистралf!И ~ приводни оптички кабл; 
далеководи 400 kV, 110 kV, 35 kV и 110 kV; планирани подбрански 
аква-пунп. У делу зоне под утицајем 9оплавног таласа налази се 
и коридор транснационалног гасовода; 1 

2) дела КО Влашко Поље (општина Књажевац), који је ван 
слива акумулације "Грлиште", а којије ?бухваћен сливом акумула
ције "Бован" (за коју је урађен Просто~ни план подручја посебне 
намене); · 

3) делова КО (на подручју града З~ечар и општине Бољевац), 
које су ван слива акумулације "Гр~иш[е", а преко којих пролази 
коридор транснационалног гасовода кррз Србију и које су обухва

ћене одговарајућим Просторним планоI\f подручја посебне намене. 
Ван зона санитарне заштите акrмулације "Грлиште", од

носно на вансливним површинама п9дручја Просторног плана, 
спроводе се планска решења одговарајућих просторних планова 

подручја посебне намене, односно прqсторних планова јединица 
локалне самоуправе . 1 

3. УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Н~ РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ 
ОБЛАСТИ ' 

3.1. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ 
СИСТЕМА ! 

3.1.1. Заштита и коришћ.ење пољ1привредног земљишта 
и развој пољопрјвреде 

Коришћење и заштита пољопривредног земљишта на под-. п 1 
РУЧЈУ росторног плана заснива de на интегралном управљању 

природним ресурсима, уз поштовање ' принципа одрживости по

љопривредног и руралног развоја, а )'1 циљу општег побољшања 

стања животне средине, рехабилитаци~е тла, воде, ваздуха и при
родних предела, као и очува~а флоре Ј и фауне и њихових стани
шта. Овакав концепт остварУ.Је се међусобним усклађивањем мера 

. ћ 1 
које се односе на: пове ање конку~:~ен~ности, подршку реструкту-

рирању пољопривредног сектора, побољшање стања животне сре

' дине и природних предела, подршку управљању пољопривредним 

и шумским земљиштем, диверзификiцију руралне економије и 
1 

унапређење квалитета живљења у руралним областима. 
1 

Одрживо коришћење пољопривр!fдног земљишта на сливном 

подручју акумулације "Грлиште" остварује се у систему традици

оналне пољопривреде, насталом у зајlедничком дејству локалног 
социјалног и еколошког система. Тим~ се обезбеђује висок степен 
еколошке рационалности производње fоришћењем локалних при
родних ресурса и знања, укључујући управљање агробиодиверзи

тетом. Ово се конкретно односи на Прихватање конзервационих 
техника обраде земљишта и производfих пракси ниског интензи
тета, уз контролисану употребу хемиј<f<их средстава, усклађену са 
еколошким захтевима подручја, очуваf'е и обнављање аутохтоних 
сорти и раса, узгој · стоке на традици9нални начин и производњу 

локалних пољопривредних производа, типичних за ову област. 

Посебне мере се захтевају и за очувrње традиционалних пољо
привредних газдинстава и руралне щ:~хитепуре, употреба тради-

ђ . 1 

ционалних гра евинских материја.ла и стилова градње, очување 

културне башти_не и традиционално~ знања локалног становни

штва и промоција локалних производј· . 
Традиционална пољопривреда, као мултифункционална 

делатност, обезбеђује одрживо кориЈ~ћење и заштиту пољопри-
• 1 

вредног земљишта, поспешује прli!мену интегралног и органског 

система производње, штити биодивеЈзитет (укључујући агробио
диверзитет), ~ieryje и промовише процзводњу и пласман традцци

оналних локалних производа и осиг)(рава приходе малих произ

вођача. 
У складу са природним условима и ресурсним и агроеколо

шким капацитетом простора, као и са техничко-технолошким 1f 

социоекономским обележјима подр~ја Просторног плана, могу 
се издвојити следећи пољопривредни рејони : 

- Тимочки виноградарски рејон г обухвата делове јужног -
књажевачког подрејона, са зајечарскИ:м, врбичким и бољевачким 

виногорјем. Рејон се одликује изузетно повољним микроклимат

ским , педолошким и конфигурацијским условима за гајење винове 
• 1 

лозе и вишевековном традициЈОМ ' у rуроизводњи квалитетних ви-

на . Успешно прилагођавање произво.цње грожђа и вина захтевима 

тржишне конкурентности је условљено осавремењавањем сорти

мента гајене винове лозе и унапређењем техничко-технолошких 
услова производње и прераде грожђа. 

- Полиморфни рејон - обухвата брдске атаре, лоциране до

минантним делом у висинском појасу 350- 600 m н . в. Основне 

карактеристике овог рејона ~у: високо учешће домаћинстава с га

здинством; поливалентна структура и традиционална технологија 

пољопривредне производње; мали број млађих пољопривредника 

и недовољна инфраструктурна опремљеност села. Главна развој

на ограничења представљају уситњени земљишни поседи у непо
вољним педолошким условима. У развојном погледу, приоритетно 

је повећање локалне запослености, обезбеђењем подршке млађем, 

предузетничко оријентисаном становништву. У пољопривредној 
производњи треба, у првом реду, подржавати оснивање комер

цијалних воћњака и сточних фарми, у складу с локалним погод

ностима и традицијом, уз обезбеђење услова за производњу ши

роког асортимана одговарајућих прерађевина заштићеног имена 

географског порекла, ослањајући се при томе на примену метода 

интегралне заштите и прихрањивања биљака, односно промови

сање органске производње, као и на технолошко иновирање тра

диционалних поступака у преради, сходно обичајима села и краја, 

у спрези с развојем сеоског и еко туризма. Упоредо с тим , треба 

подржавати изградњу и/или реновирање одговарајућих капаци
тета за прикупљање, складиштење, чување, прераду и паковање 

локалних сточних и биљних производа, посебно обнову и интен

зивирање традиционалног мешовитог (говедарство-овчарство

козарство) сточарства, млечно-месног типа, с говедарством као 

водећом граном, уз искоришћавање хетерогених погодности за 
узгој коња у туристичке и рекреативне сврхе, развој пчеларства 

и проширење асортимана пчелињих производа, оснивање рибња

ка, фармерско гајење дивљачи и сл. То подразумева и унапређење 

крмне базе, пре свега, мелиорацијама локалних ливада и пашња

ка, унапређењем технологије производње и конзервирања сточне 

хране, организовањем заједничког летњег изгона/уздига стоке на 

оближње планинске пашњаке и сл. 

- Рејон пашњачког сточарства - обухвата атаре који се до

минатним делом простиру на теренима изнад 600 m н . в. Сходно 

геоморфолошким условима, одликује се високом заступљеношћу 

травних екосистема у структури коришћења укупног простора и 

пољопривредног земљишта, а већим делом и знатним природним 

ограничењима за вођење интензивне пољопривредне производње. 

Његов највећи потенцијал чине природни пашњаци, који се већи

ном простиру на повољном рељефу, богати су водом и погодни за 

испашу. Основно ограничење за одрживо коришћење ових потен

цијала, а тиме и за очување биодиверзитета и других локалних 

природних вредности, представљају далеко померени процеси де

популације планинских села, које потенцира неразвијена саобра
ћајна инфраструктура, слаба доступност здравственој заштити и 

другим садржајима друштвеног стандарда. Са развојног станов
ништва, приоритети су: подршка младим пољопривредницима у 

преузимању старачких газдинстава; обнова пашњачког сточарења; 

побољшање нивоа техничке опремљености, посебно у погледу са

купљања, транспорта и чувања сена и друтих врста кабасте сточ

не хране; субвенционисање газдинстава која су суочена с тежим 
природним , инфраструктурним и другим условима за одржавање 

пољопривредног земљишта у његовој намени; промовисање си
стема органске производње, посебно овчијег меса и млека и њи
ховцх прерађевина, уз истовремено предузимање апивности за 

добијање ознаке хране дефинисаног географског порекла. У тим 

оквирима се могу искористити и локално хетерогене погодности 

за узгајивање коња, производњу ретких врста жита (раж, просо, 

хељда и др . ) , плантажно гајење лековитог биља, сакупљање шум

ских плодова и сл. 

Поред режима заштите и коришћења простора из главе Ш. 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА, одељак 2. РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА 

И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА овог просторног плана, дају се сле
деће препоруке коришћења и уређења пољопривредног земљишта: 

- У зони 1 око акумулације земљиште се може ограничено ко
ристи у пољопривреди, у складу са предвиђеним антиерозивним 

мерама (за сенокос, оснивање вишегодишњих засада одређених 

врста воћа и лековитог биља). Забрањује се примена минералних 

ђубрива, пестицида, осоке и стајњака. Дозвољено је површинско · 
ђубрење компостом. 
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- У зони Ј[ акумулациј е земљиште ће се користити према 

условима микрорејонизације у складу са програмом уређења и ко

ришћења пољопривредног земљишта. 

- У зони IIJ акумулације примењују се принципи рацион ал 

ног коришћења пољопривредног земљишта. Пошумиће се по
љопривредне површине које су склоне ерозији и које покривају 
нископродуктивни пашњаци (најчешће ранкери и смеђа кисела 
земљишта на нагибима већим од 30%). Пољопривредне површи

не на нагибима између 20% и 30%, ће с.е мелиорисати зеолитом 

и/или доломитом , у зависности од киселости реакције земљишта 
(уз претходно педолошко картирање земљишта). Након мелиора

ција, ова земљишта ј е потребно затравити смешом трава ( чије је 

семе претходно инокулирано микроорганизмима азото-фиксатора , 
фосфо-фиксатора и других фиксатора) ил и их терасирањем пре

творити у површине за засад воћа. Пољопривредне површине ван 

речних заравни , са нагибом до 20% могу се несметано обрађивати 
као оранице, искључиво по изохип сама . На овим површинама, та

кође, треба користити зеолит, а по потреби и доломит. као и сем е 

пилирано микроорганюмима. Заштиту биља вршити еколошким 

микробиолошки м преп аратима н фиЂ 1 ч ким ломагалима. Земљи

ште речних тераса може се корист11л1 'Ја пољопри вредну произ

водњу без огра н нчења у обради тла н заштити усева, с тнм што 

их треба ђубрити зеол итом. Сејање усева вршити микробиолошки 

пилираним семеном, а штитити м и кробиолошким и физич ки м 

препаратима. 

Заштита и одрж11 во кор11шћсњ~: пољопривредног земљишта 

у наведеним руралн 1 1~1 рејо 11 и ~1 а зас ниваће се 11а примеш1 посто

јећих и раз вој у нов 1t:\ \tcpa 11 1!нс 1 р:- ~1 t' НЮ:1 а1рарне по.11 п11ке н 

политике рурал110г ра11ю.1а. као 11 на ~а;l 1унаро. 1111 1 м и евро11с к1щ 

програми ма. 

Средствим;-~ 1п агр:1рн11 1 · \iуџ с 1 а 1i11 r 1р1 юрн1 ето требало обу

хватити сп ровођење сле,.tећ н х мера 'Jat11111re. уређе1ьа 11 ун а1 1ређе

ња продуктивност11 пољопривредног земљишта на п одручју Про

сторног плана: 

- антиершионе мере и радове ; 

--1атрављнвање и по1лумљав<1ље \1арг11нап ни х оран ица; 

- меmюр:111ију л1с1 в<.џа н пашњ;11;а на претежно брдско- пл а-

нинском 1L'j1<:H) 11 1ы-1 \ ·Јi'с' 1 -о ришl1 с1 1,.: о.r:1еђ1тшье ~ 1 rцговарајућег 

броја грла tJ<J 1 1спа~ш1 _ 

За остваривање одрживог руралног развоја з на•1а.11ю је обе·3-

беђење подршке буuетск ах средстава ресорног министарства за: 

повећање конкурентности (субвенционисање набавке пољопри

вредне механизације. опреме и увођења стандарда и подизање ду

гогодишњих засада) , подршку заштити ж1шотне среди не и рурал

ни х предела (узгој аутохтоних раса стоке, орган ску производњу и 

шумарство), ди версификациј у акrивност11 у руралној економији 

(брендирање пољолривредних про н .шода. рурални турюам . дома
ћу радиност, старе зан:.пе. обнову а; -;е нтисrне архитектуре, органи

зовање и јачање кап а ц11 гета м реже ·;а руралн и развој) и тржишне 

мере подршке (генетско унапређење сточарства, п рем.ије за откуп 
млека, подсти цаји пчеларској прошводњн, и нвестиције у модер

низацију производње и прер11де пољопри вредних проювода) . Збо г 

великог броја газдин става са ситним поседим а и незадовољавају

ћом старосном структуром, од посебног је знач ај а и обезбеђење 

доходов нс подршке некомерцијални~~ га1ди нстпима . 

3.1 .2. Заштита 11 коришћење шум а и шумс 1•ог земљ 11шл1 
11 развој ловства 

Планске акrивност11 акги rшости у оквиру газдовања шумама су : 

- антнерози они ра:Јонн нз пt1 •1ручју с.1 11 ва а кумулаш1је "Гр

лиште". који укупно обухватај:' око ~.400 ћа 6 1101 10 1 uк11х радова 

(по 1 нумљавањt: и 'V1етюр::ннја .'Н 1·џ; ; :1 :1 тн 11 1ьака) и око 12.600 in ' 

грађсвин с~о1\ ра"tов•1 )' <iуј1 1чш1 .-.1 и, 1;1 ,Ј1оц11\1а , при ч ечу ј е приори

тетно noшy.\tj f,<lf!a њc покрР1и 11 е О.'Ј РКО 11.44 k111 '; 
- пр11р()}[Ш1 06н 11в ··1 . • »1увањ1: 11 ·щ шт1 1 та по стојећих повр 1 11ина 

под шумама : 

- ·;аштнта и 11е1 ·овање ниспко 1 · у1гој 11 01· обпика, пре свега шу

ме букне: 

·-- рс 1,;('НL !р>1\ц 1 1ј а !,'-1 о н,·1 1\ :1;1·~Р '-' \ 1 (· н1 1 .х сас.н~јина букв~..' 11ct \Н.:'- 1 
стим а rде i..)' он~ усл(-. · 1:'." о реп ~- 1'"' <" 1: ·- 1 :,~··. ·r\· -, ,,~ r1! 1l·1) нp. ! l~ 111~ \ lt:' 

или Ј' С .' 1 у 1 1 ају 110, 1мла!.1 1 tr> ~~ ~ .1.\. ~; · c-i : '.i •IJ и 1..:\ )_ј" ; н1 .. ) , :С Ј 11 ,,1. Ј-.tн с : 

- н е1 ·а очув<Јних и ·ш~тачк11х Ш)'\Ш бу кне, к11 пьака и t1epa. који 

би се превели у високи у 11 ој 1-111 обли к у н аредни х 40 годнн а: 

- мелиорација изданачких крајње деградираних шума, пот

пуном заменом састојине вештачким ун ошењем исте врсте ; 

- мелиорација шикара н шнбљака њихов им уклањањем и ве

штачким пошумљавањем станишта одговарајућом врстом . 

Успостављају се следећи режнми коришћења и уређења шу

ма и шумског земљишта: 

- коришћење и уређеље шума и шумског земљишта у зони I 
акумулације имаће искључиво функцију заштите : 

- у зони 11 акум улациј е предвиђена је обнова деградираних 
шума и мелиорација пашњака. Коришћење и уређење шума и 

шумског земљишта ускладиће се са мерама антиерозивне заштите 

и очувања водног режима и та кође ћ е имати приоритетну функци

ју заштитне шуме; 

- земљишта у зон и Ш акумулације користиће се уз пошто

вање општих принципа заштите од ерозиј е и рационалног газдо

вања . 

С провођење пла нских п ро rю1 11 t1иј а коришћења и заштите 

шума подразумева претходну: 

1) юраду основа за газдовање шумама за газдинске јединице 

са аспеката водо:~аштит11е улоге ових шума; 

2) израду п рогра~~а газдовања :за при 11атне шуме, којим би се 

поузданиј е утврдило стање ових шума , а планови газдовања ура

дили уважавајућ и опште ( водозаштитне) и посебне поседничке 

интересе за сваки део шуме; 

3) израду плана детаљн е намене површина полазећи од бо

шпета основне намен е за сваку катастарску парцелу појединачно. 

Шум~ у фун к1.1 ијн заштите 1аступљен е су на површ и ни од 

око 12,2 k111 ' и у функциј11 заштите зем:ъншта од ерозије . У односу 
на укуп ну повр 1L1 и н у под шу\.\ама на подручју Просторног плана 

ТО је ОКО 7''/о . 

Табела 111-2: Шуме у функцији заштнте зешьишта од ерозије 

Опн 1т 11 на/гра; L ГIС\дру чје зоне 111 аку\\уЛЈшtје. П одру 1 1је на 1-1 t:лива km' 

1. Бољева 1 t rџs 1 . 3 ~ 1.73 

~- Заје 1 ~ар 5.41 1,57 6.98 

3. К1ьажеваrt О.~ 3 3.0 1 3,44 

Укуп11u 6.19 5.96 12,1 5 

У Табел и l!l -2 дат је 11 р 1.1ка·з ·шс1ушъености ових шума по је

дини ца ма локалне самоуправе у односу на зоне санитарне зашти

те акумул ациј е . У зона\.\ а 1 и 11 акумулације нема заштитних шума, 

док је у зони 111 акумулациј е ·;аступљено око 51 % свих заштитних 
шума на подручју просторног плана. 

Шуме заштите земљишта од ерозије у зони 111 акумулације 
заступљене су на п ростору опшл11 1 е Бо"ъевац, у оквиру КО Баче

вица на подручју Мечији врх , око изворишта Бачевићке реке . На 

простору града Зајечара налюе се нај више на подручју планине 

Тупижница , у оквиру следећнх КО: Горња Бела Река , Л асово, Ле

новац, Лескован и Мар11 новац. На териториј и општине Књажевац, 

заштитне шуме налазе се такође на подручју Тупижнице, у оквиру 

КО Бучје и КО Кожељ. 

На 11 0.1ручју Просгорног пЈ ~ана, ва 11 сл ива а кумулације (пла

нина Тупижни ца), заступљене су шуме у функцији заштите од 

ерозије на подручју КО : Бучје и Кожељ (општина Књажевац), те 
Мариновац (град Зајечар), на површи од око 4 kin'. На мањим лока

л итети ма ових шума има у оквиру КО Добрујевац (Дубоки поток, 

приток<~ А рнауте. општина Бољевац). КО Добро Поље у подручју 

Гlрекостенске реке, општю1 а Бољевац и КО Влашко Поље (извори

шни део Лукине и Влашкопољске реке, општина Књажевац) . 

Ра звој ловног подручј а подразумева: 

-- повећање бројности популације ситне 11 пер нате дивљачи 

(зец, фазан , по;ъска ј ареби ца). као и крупне ди вљачи (срна) у скла

ду са боюпетом стан и шта: 

- побољшање структуре (полне и старосне) попула циј е круп

не ди вљачи ; 

- оч ување ретких и угрожен их врста ловн е дивљачи и остале 

фауне ; 

-- преду:~ищ1ње мера у ш-1љу обе:Јбеђн вања услова 33 опста 

н ак и развој понущшије одређе11е врсте дивљач и . као и нену за

l lл llT) l•J прт ню<'lко1н1 гог н1р и шћсња. 

Рювој гсолошкш н ас:1е!Јu с 11роводи ће с е: 

- заштитом и турнсп1ч ком презентаци јом објеката геонасле-
ђа на Тупю1шици . . · 
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3.1.З. Заштита и коришћење минералних сировина 
1 

Коришћење и заштита геолошких ресурса спроводиће се : 
- могућом експлоатацијом геотермаrних и минералних вода; 
- интензивирањем геолошких ис:граf>Кивања у перспективним 

подручјима експлоатације ван слива акумулације : бакра, сребра, 
злата и других племенитих метала, диор!fта и гранодиорита; 

- стимулисањем рударства малих ј капацитета којим се не 
угрожава здравствена исправност воде на изворишту (у зони ЈП 

акумулације у складу са режимима зашmпе и ван слива акумула

ције) и оптималног коришћења малих 1ежишта, Што је посебно 
интересантно код племенитих метала иl квалитетнијег грађеви~

ско-техничког камена, у складу са режимима заштите акумулације 

"Грлиште" . , 1 
1 

3.2. ЕКОНОМИЈА И ПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ 

3.2.1. Развој и размештај привр~дних активности 
У непосредном окружењу подручј~:~ Просторног плана, при

вреда ће се развијати под предусловим~: даљег реструктурирања 
и прилагођавања привредне структуре ~ржишним условима при
вређивања, следећи потенцијале и оrранfчења за развој поједин~х 
привредних и услужних делатности; ррвномернИЈег размештаЈа 

капацитета, сходно локационо-развојно~ потенцијалу и ограниче

њима простора, уз стављање акцента на [развој МСП која су флек

сибилнија и ефикаснија од великих фирrи које је тешко реструк
турирати (осим оних које су успешно прrватизоване); побољшања 
технолошког нивоа привреде, лобирања и повећања улагања на 

републичком нивоу, како би се актщшрFи постојећи потенција
ли и зауставили досадашњи негативни ifрендови, изградила нео

пходна инфраструктура и побољшали dоцијални услови живота; 
ђ 1 • ф . 

спрово ења политике запошљавања, едужације, преквали икације 

идр. 

1) Под претпоставком да ће постепено бити испуњени преду
слови привредног развоја подручја Прос!горног плана и окружења, 
који се односе на реализацију неопходнf инфраструктуре (посеб
но путне и руралне) и стварање динами11ног пословног амбијента 
(сходно потенцијалима, ограничењима иl могућностима града Заје
чара), могу се дефинисати приоритетне развојне делатности : 

- пољопривреда , заснована на уна9ређеним традиционалним 
видовима, уз стварање услова за ефика~нију производњу, форми
рање микропогона за прераду пољоприврених производа, пласман 

Производа, развој сточарства - повеl'јањr' м просечне величине по
седа и брендирањем сточног фонда и производа, удруживањем 

прои звођача и др . Најзначајнију шансу ~оваквог развоја пољопри

вреде представљаће њена интеграција Cfl туризмом кроз директан 
пласман производа, ангажовање у сеос~ом туризму, мотивисање 

младих за повратак н др .; 

. - туризам , са потенцијалима бази~аним. на очуваној природ
ној средини и повољним условима за развој еко-туризма, култу-

' ролошког, сеоског и осталих видова чrизма, уз интегрисање са 

понудом непосредног окружења (Старом планином , градом Заје

чаром и др.). Активирање туризма ће ~опринети развоју компле
ментарних делатности (са пратећим услугама за подмиривање 
потреба туриста и излетника) и побољшавању стандарда и запо

слености локалног становништва, цстdвремено доприносећи ре
шавању појединих развојних проблем~( подизању атрактивности 
подручја за инвестирање и побољшанrе демографске структуре 
становништва, као и мотивисаљу мла;џf за останак и повратак на 

рурално подручје; 

. - мел, као основни рблик органировања фирми и генератор 
развоја, конкурентности и запошљавања (приоритетно у произ

водњи и преради пољопривредних проrзвода, туризму, трговини 
и сектору услуга) ; посебно је битно активирати микро-бизнисе и 
тзв. породичне фирме (домаће радиности и др .) као основне кари

ке у привредном ланцу ; 

- остале делатности: водопривредџ и шумарство и ловство ; 

- у окружењу подручја Просщрн0г плана, биће посебно ва-

жан рад постојећих успешних фирм11 . , 
Основни облик будуће алокације привредних делатности 

представљаће дисперзија туристички/( и услужних капаците

та МСП у оквиру насеља на руралном подручју. Основни кри

теријуми за усмеравање размештаја $ивредних делатности су: 
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просторно-еколошка прихватљивост (уз селективан размештај 

у складу са режимима заштите изворишта и природе) ; повезива

ње са системима у производно-услужном ланцу; подизање нивоа 

техничко-технолошке опремљености ; интензивирање сарадње 

између привреда града, општи ка и региона ; инфраструктурно 

опремање насеља; економско-програмска валоризација простора, 

односно идентификација потенцијалних профитабилних инвести

ционих програма на нивоу појединих делатности и/или насеља у 

складу са расположивим потенцијалима. 

Интерес за развојем МСП на руралном подручју биће реа

лизован : изградњом микро погона у оквиру постојећег стамбеног 

ткива сеоских насеља, у складу са режимима заштите, поштовањем 

правила изградње и уређења простора и услова заштите животне 

средине; активирањем и побољшањем инфраструктурне опремље

ности постојећих локација и напуштених објеката (нпр. сушара, 

откупних станица, земљорадничких задруга, складишта и др.). 

Планске пропозиције подршке развоју алтернативне еконо

мије ·сеоског домаћинства јесу: 

- избор програма и организације производње (који омогућа

вају да се допунским ангажовањем оствари додатни приход без 

ометања основне делатности домаћинства или да у одређеној фази 

развоја постану базно опредељење домаћинства) ; 

- квалитету организационе и логистичке подршке који обез

беђује реализатор програма (иницијални капитал за кредитирање 

производње, откуп и пласман на тржишту). 

Основни актери развоја алтернативне економије сеоског до

маћинства биће: 

- сеоска домаћинства, као мале самосталне производно-по

словне јединице/погони за производњу, лоциране у насељима и за 

сеоцима на планском подручју ; 

- прерађивачке јединице (финална прерада, паковање и скла

диштење) лоциране на погодним локацијама у зони 111 акумула
ције; 

- организационе јединице као носиоци интеграције и зајед

ничких функција (едукација домаћинстава, комерцијала, техно

логија, контрола квалитета, пласман производа, маркетинг, ор

ганизација посла и др.), лоциране у насељима са потенцијалном 

функцијом двојних комплементарних центара за пољопривредну 

производњу и организовано снабдевање пољопривредним произ

водима туристичких насеља. 

Кооперација и координација актера у развоју алтернативне 

сеоске економије засниваће се на с1.едећим принципима: свако до

маћинство је самостални економски ентитет који сноси део ризика 

пословања на тржишту; финални производи са којима се домаћин

ства појављују на тржишту имају заједничке технолошке Uедин

ствен технолошки процес и квалитет производа у потпуности кон

тролисан од организационе ј единице) и тржишне карактеристике 

(заједнички наступ на тржишту преко организационе јединице) ; 

систем представља специфичну форму интегрисања малих еко

номских јединица (домаћинстава/предузећа) у тржишно релевант

ног и конкурентног субјекта. 

3.3. ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈА 

Планске пропозиције организација просторног развоја тури

зма на подручју Просторног плана су: 

1) Подручје акумулације Грлиште у оквиру града Зајечара 
- ово подручје предвиђа се као излетнички и транзитни спорт

ско-рекреативни аква-стадион , намењен локалним излетницима 

из Зајечара, Бора, Књажевца и БоЈLевца, односно из сеоско-тури

стичких насеља подручја, као и транзитним туристима на правцу 

ДП IБ реда бр. 35, уз могућност да прерасте у регионални спорт
ско-рекреативни комплекс на средокраћи овог транзитног правца 

између Ниша, Старе планине и Дунава (са главним воденим и коп

неним садржајима у подбранском делу језера). На акумулацији су 

предвиђена два спортско-рекреатнвна пункта, и то: 

- спортско-рекреативни пунп на јужној обали средњег дела 

акумулације у оквиру КО Лесковац и КО Грлиште, у склопу зо

на I и II акумулације, капацитета до 1.000 једновремених посети

лаца (у зони I и делу зоне 11 - с& плажом за купање, полигонима 

за спортско пливање, веслање, једрење на једрилици и дасци , ро

њење и др., без употребе моторн:~х возила и пловила (изузев на 
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електрични nогон) ; у 1Јећем делу ·зоне l l - са кампом капацитета 

lOO корисника у шаторима и теренима за мале споrпове, без упо
требе моторних возила (изузев на електрични погон) и неопход

ним угоститељским. сервиснич и санитарним садржајима, чије 
отпадне воде се евакуишу ван слlfва); l\31-J пункта. дуж обале. пред

виђене су уређене риболовне стазе и ре1Зири ; пункту се приступа 

новим путем -- планираном jyжIIO'>l обилазницом акумушщиј е 111 
правца Грлишта и' Леновца , с~ лока.;mим одвој ком до паркин га на 

граници зоне 11, а одатле пешнuе; део гостију пункта користиће 

смештај у насељима Грлиште. Гvрња Бела Река и .Пенова; 

- подбрански аква-пункт капаuитста до 2.000 ј едновремених 
посетилапа између насеља Грлнште и брапе у оквиру КО Грли

ште, уз јужну обилазницу акумулаuиј1.;. нан слива (са могућим са

држајима за купање, пливање, в::перrюло . скокове у воду. рекреа 

тивно-забавним програмом акваrана. кану спуста и др" щ~чијнм 

програмом . теренима за мале с1юртове и др. , са ка:.шом '3а ауто

приколиве и шаторе капацитета ~10 500 корисннка, уз одговараЈу

ће забавне. угоститељске и сервисне објекте, паркинг и др. ); део 

гостију пункта кор1fстиће смештај у насељима Грш1ште и Горњ'1 

Бела Река; 

Одрживи туризам и заштита акумулације , ,Трли ште" 3ахтева

ју ригорозне мере према обје 1:тима у сюнама заштите (уклањање 

свих туристичких објеката и·1 зо 11е [, а 1а објек·те у зони 11 изгра
дити заједничке, непропусне сенгрупе 11 систематски их чистити. 
у организаш1ји комуналних служби rraдa, о трошку власника). у1 

сnречавање даље изградље св и х објеката (укључујући и објекте 

сталних становника) док се нс ;''1rрад11 канатлација у 11лански ре

гулисаном грађевинском nодручју. а остал и објекти не обезбеде се 

сенгрупима на претходно наведен начин . 

2) Туристичка и сеоско-туристичка насеља у оквиру гра

да Зајес1ара и општине Књажева!\ -- у ок11м насељима на подруч

ју Просторн ог плана предвиђено јс укупно Ј .(ЮО лежаја, и то: (а) 

у Грлишту као главном турииичком месту подручј а 450 пежаја у 

туристичким апартманима , шшсионима и приватном смештају: 

(б) у Ле1ювпу и Горњој Белој Реuи по 1 ОО лежаја у пансионима н 
приватном смештају. уз услов претходног про1111свог регу11исања 

отnадних вода; (в) у Ласову и Мариновву по 1 ОО лежаја у пансио
нима и приватном смештају; (д) у Заграђу 50 лежаја у приватном 
смештају; (г) у општини Књажеваu укуп но 1 ОО лежај а на мотиви 

ма Тупижнице и ловишта - у Бучју и Кожељу 110 50 лежаја. 
Насеља ће бити повезана следећим новим t1утевима: Горња 

Бела Река са Грлиштем и Леновцем новом јужном обилазн иuом 

акумулаuије ; нови локални rребенски 11ут ( макадамски . првен

ствено за- летње коришћење) и сточним и југо11сточн и м раз вођем 

слива повезиваће јужну обилазницу ( од одвојка 1а пункт наје1еру) 

са Мариновuем и платоом Тупижниuе у оквиру града Зајечара н 

општине Књажеваu, као и са Бучјем у општини Књажевап . 

У Грлишту су предвиђени комплетни. а у осталим с.::оско-1·у 

ристичким насељима неопходни садржајн јавних служби 11 серви

са, као и терени за мале спортове (сем у Грлио.пу, 1'це су с 110ртски 

обј екти садржани у подбранскu~1 акв<н 1 ункту). 

3) Подручје Тупижниuе у оквиру града 'Зајечар и опшп1 111.; 

Књажеuаu - На платоу Туш1жн1ще у оквиру 11;ада Зајечара и 0 11 -

штине Књажеваu предвиђен је летњи с110ртско-рекреативни пу1љ-1 

капанитета до Ј .ООО једновремених корисника (терен ·Ја фудбал / 

атлетику и терени за мале сrюртонс. трим стазе. полигони ·за па

раглајдинг и змајарство и др, као и садржаји угоститељства. сер

вис пункта. паркинг и др.), а на ширем планинском простору :v1рс

жа излетничко-планннарских стаза за пешаке, јахаче н планинске 

бициклисте, са видиковuима, одмориштима , склоништима и др. 

У зимском периоду, на платоу Тупижнице. у 110вољ1шм снежним 

условима, може се организовати нордијско скијање. Пункт је наме

њен дневним излетниuима и з с~оско-туристичких насеља и обли

жњих градова. а делом 11 трш1з1п1111м туристи:v~а на ДП lБ реда бр. 
35. Могућ је и развој новог пра.ща туризма - геотуризма са uиљем 

промовисања знања о геообје к:тима (објектнма геонаспсђа) . 

4) Ловишта у оквиру града Зајечара и општина Бољевац и 
Књажевац - Ловишта Лов:~•1коr савеза, оrганизована по ловачким 

друштвима у Зајечару, Бољевцу п Књажев 11у, биће љ:лом комерLtи

јали ·ювана, уз уређење и. одржанање затворених .1овю1х простора. 

а отворена ловишта ће се боље уре11ити 11 опремити 11 :п њих ће се 
обезбедити проширивање ре->с:рвата 1а узгој дивљачи и лр. 

20. новембар 2015. 

34. ДЕМОГРАФСКИ И СОЏИЈАЈIНИ РАЗВОЈ И МРЕЖА 
НАСЕЉА 

3.4.1. Слшовништво и соuија.rtни развој 

Стшют111ит11ю 

Кад је реч о будућем демографском ра-звоју малих популаци 

ја које су суочене са дуготрајним и континуира 1tим демографским 

нарушавањем. а управо јс таква карактеристи ка становништва на 

подручју Просторног плана. може се очекивати да ће у будућности 

ендогени фактори имати кључну улогу у формирању демограф
ске слике и наставку процеса депопулацнје . При том ће негативан 
природни прираштај остварити још наглашенији ути11ај на укупан 

ток кретања становништва, док ће се ·1см по исељавања смањити, 

али првенствено због 'смањивања величине контингента потенци
јално емиграц1юн01· с1аною1 иштва . Под претпоставком изостан

ка значајнијих утицаја фактора епогеног карактера, Пројекцијом 

становништва до 2025. године. на подручју Просторног плана 

предвиђа укупно смањење на око 2 .СЮО 1.:тановника (Табела Ш-3) . 

Пројеюlија не узима у обзир евентуално пресељење становни

штва из насе.ъа Лесковав и дела насеља Леновац у слусrа.ју да се 

спюре услови за юградњу фазе П акумулаuије "Грлиште", што би у 

погледу промене величине укуш1е rюпулшlИје на подручју Простор

ног плана имало мали утиuај уколико би се становништво ова два 

насеља пресели:~о ван сливног подручја акумулације "Грлиште" . 

Табела Ш-3: Пројекција становништва до 2025. године 

1 

i Попис 1 П . Про јек-
f1нде кс 

На сеље, rpa/l lom 11п1н:V1 ю. tручј~ 
По1111с 1 201 1. roJCI<-

цнја ст. 
про'1е-

"t i"'I ! Н11ЈЗ СТ. 
не ст. 

ПросторН{)Г плана 
_ou_. ! 1щ1. нс 

2017
. 

2025 
2()25/ 11 1 о,:нн1~ {i!рнн I го;щне 

ГOltHH!: 
по..:.~а щt) 1 ГОДШIС 

t>ачев11ца 409 345 2R7 238 69,0 

Прбова 11 1'!0 118 93 67 56.8 
--г-· 

.106 I lloбpo По:ы: 415 280 225 73,6 

Добрујеnан 23б 158 150 140 88.6 

ОЛIЈПIНШ Бољеnац (..:ico) !.250 927 8 10 670 72,3 

Горња Бе.1а Рска i~S 1~· . ' х2 54 44,5 

Гrлнште ~57 667 1 583 488 73.1 

Заграђе 241 lбб 137 107 64. 2 

Ласово 

1 

35~ 240 184 131 54,7 

Лсновщ 1 2n4 145 68 37 25,2 

ЛсскояаL1 12~ Р+----:56 36 48.3' 

Марннотщ 305 211 i\9 90 42,7 

ПilallИHИЦ:l __ 1 JU:i 202 15 i 11)8 53.5 

град Зајечар (;н~о) 2 .~ g .\ 1.826 1.3~0 1.050 57.5 

Бучје 3/\') 246 207 151 61 ..Ј 

В. шшко Ј !оље 172 10~ l 16 95 88,0 

Кожељ 1~1 <ЈО 77 44 48,9 

ошлтина Књажсвн11 1деп) ~722 44~ 401) 29(11 65,3 

Укуnно подручјt: Про1..:~rор1ю1 · 1t.aam.1. 4.555 Ј.197 2.:i'l l 2.0111 62 .9 

Cm(Ujam11 рmвој 

П~1анске пропозиције ра:звоја мреже јавних служби зас нова

не су на постојећој мрежи јавних служби, очекиваним демограф
ским променама и функцијама центара у мрежи насеља . Потен ци

ра ес већа доступност и квалитет услуга увођењем нових форми 

nру-,кања услуга прилагођених потребама корисника (формирање 

мобилних служби, организовање спсш1јалнзованог превоза за де
цу предшколског и школског узраста , мобилна културна понуда и 

др . ). Услов за већу доступност и покривање свих насеља планско1-

подручја основним услугама јаuн 11 х служби је побољшање међу

н асељске саобраћајне мреже. 

У погледу социјалне заштите, акценат је на развоју мреже 

која омогућава већу територијалну и функционалну доступност 
услуга, подржава живот у зајсдннuи 11 обезбеђује интегралну и 

неодложну соuиј алну 1аштиту корисник::~, а нарочито старачки х 

пољопривредних домаћинстава којима је овај вид nо, юћи од изу

·1етноr значаја . С тим у вези , у насељима која имај у улогу сеоских 
11ентара планира се обезбеђење 11ростора за органнзояање дневних 

uентара за пружање разноnрсних услу 1-а неслщионарног типа као 

облик основне услуге сонијалне за штите на сеоском подручју. 
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Организација објеката основног орразовања засниваће се 
на подручним школама са осморазр1ед~ом и четвороразредном 
наставом у сеоским центрима и на ~овrћању квалитета њихове 

опремљености и доступности. Препоручrје се вишенаменска ко

ришћење постојећих објеката за мо@илt'е екипе дечјих вртића, 
образовање одраслих , установе културе и друго, као и да се у по
јединим подручним школама уведу нови !програми и обезбеде мо
билне наставне екипе, како би се ученицЙма ових основних школа 
приближили нови облици наставе и знаЈ.а који су приступачни у 
матичним основним школама. [ 

Организација објеката примарне зд~авствене заштите и обез
беђење њихове доступности за све стано,нике како би се смањиле 
неједнакости између корисника на пл,ансЕом (руралном) подручју 
и оних у општинским центрима и градовима, обезбеђује се кроз 

задржавање свих постојећих амбулацти [и ангажовање мобилних 
здравствених тимова за пружање квалите!fне превентивне и прехо

спиталне хитне медицинске помоћи. 
1 

3.4.2. Развој и уређење мреже насеља и рурални развој 

1 

Град Зајечар, као регионални цен!rар у близини подручја 
Просторног плана, имаће и у будућносгИ највећи утицај на развој . п 1 
мреже насеља на подручју росторног П.(!ана. 

У постојећој мрежи насеља, за пd~ршку руралном развоју 
значајан је развој функција сеоских цен ара, тј. развијенијих се
оских насеља: Грлиште, Ласово, Добро Поље и Бучје. Развој се

оских насеља, неговање и промовисање ~редности руралних под
ручја (~риродних вредности, културно-~сторијског идентитета и 
др. ) уз Јачање економске снаге сеоских Ј/.ОМаћинстава представља · 
важно питање будуће_г развоја планс~ог rодручја. Све концепц~је 
и планска решења која воде ка развоју Сfла и руралних подручја, 

усмераваће се на решавање питања задfжавања становништва и 
побољшања услова живљења на селу у ?ромовисање мултифунк
ционалне пољопривреде, усклађено са режимима и мерама зашти

те изворишта водоснабдевања. 

У условима урбане поларизације ~ депопулације руралних 
подручја и константне економске кризе, rостојећи стамбени фонд 
треба третирати као један од развојних ресурса насеља. Сеоском 

становништву је потребно омогућити квалитетну изградњу или 
реконструкцију стамбених и објеката сеfске економије, уз пошто
вање услова санитарне заштите акумулације "Грлиште", традици

оналних образаца уређења предела, оргАнизације и биоклиматске 
изградње објеката и увођење савремени~ технологија грађења (по
већање енергетске ефикасности). 

У случају да се створе услови за Изградњу фазе 2 акумула
ције "Грлиште'', потребно је измештањЈ насеља Лесковац и дела 
насеља Леновац за које ће се радити посrбан план пресељења. 

3.5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ СЈАО БРА ЋАЈА 
И ИНФРАСТРУКТУРНИхi СИСТЕМА 

1 

3.5.1. Саобраћ~ј 

Развој саобраћаја на подручју Просторног плана подразумева 
стварање услова за његово безбедно од~ијање и потпуну функци
оналност, у складу са режимима и мерама заштите изворишта во

доснабдевања: 

- изградњу општинског пута Гр."11ште - Горња Бела Река -
Леновац, у функцији јужне обилазнице акумулације, највећим де-

. ћ 1 
лом у коридорима постоје их некатегоРЈИсаних путева, на правцу: 

општински пут за Грлиште - Деда Раш1но брдо - Осење - Липак 

- Чука - Вртача - Горња Бела Река - шр Горњу реку - кота 328 -
Рељево брдо - Жучковац - кота 372 - Хајдук Вељков забран - ДП 
ll A реда бр. 169; 

- даљу модернизацију, појачано одржавање, рехабилитацију 

и реконструкцију постојећих ДП Il редаf 
- модернизацију, реконструкцију ~ доградњу постојећих оп-

штински путева, а нарочито пута Грли!I.\те - Лесковац; · 
- формирање бициклистичких и ~ешачких стаза на правцу 

Тупижница - језеро "Грлиште" и по обоfу слива; 
- изградњу инфраструктуре за Сf"\речавање испирања коло

воза изван банкина у правцу језера и одвођење отпадних вода до 

таложника (сепаратора) за општинске путеве Л-4 (Лесковац-Лено
вац) кроз зоне Ј и II акумулације "Грлиulте" и Л-5 (Лесковац - Гор
ња Бела Река) и Л-29 (Лубница-Лесковац) кроз зону II акумулаци
је ,.Грлиште". 

3.5.2. Електроенергетска инфраструктура и обновљиви 
извори енергије 

Развој енергетске инфраструктуре засниваће се на успоставља
њу ефикасног система управљања и коришћења енергетских објека
та и мреже, као и на коришћењу алтернативних извора енергије. 

Развој електроенергетске мреже и објеката (по напонским 
нивоима) обухвата: 

- реконструкцију постојећих ДВ 10/0,4 кУ; 

- реконструкцију постојећих ТС 10/0,4 кV; 
- измештање и изградњу нових ДВ 10/0,4 кV и ТС 10/0,4 кV. 

У постпланском периоду предвиђа се измештање постојећих 

и изградња нових електроенергетских капацитета, односно де

монтажа и укидање електроенергетских објеката који губе сврху 

исељавањем потрошача електричне енергије због изградње фазе 2 
акумулације "Грлиште" (насеље Лесковац и део насеља Леновац), 
како би се омогућило несметано и уредно напајање електричном 
енергијом потрошача у ширем обухвату Просторног плана. 

Предвиђена је изградња транснационалног гасовода, која ће 
кроз подручје Просторног плана проћи цевоводом у дужини од 
око 28 km (од чега кроз зону III акумулације око 15,5 km и кроз 
зону II око 500 m), како је приказано на Рефералној карти 2. На 
подручју Просторног плана, поред цевовода, у КО Бачевица пла
нирана је изградња блок станице (БС-2) и ПЧМ (првог лупинга 
гасовода). За сада није планирано директно снабдевање Тимочке 
\(рајине из транснационалног гасовода. 

Концепцијом развоја националне гасоводне мреже, подручје 
Просторног плана (као дела Тимочке крајине), снабдеваће се га

сом из планираног гасовода (Ниш) Нишка Бања - Књажевац - За

јечар и даље ка Бору и ка Неготину (Прахову). Једна од главних 
мерно-регулационих станица (у Даљем тексту: ГМРС) овог гасово
да планирана је у граду Зајечару. 

Перспективно, према ППРС и РППТК дата је могућност из

градње термоелектране - топлане (у даљем тексту: ТЕТО) у Заје

чару. Према Просторном плану града Зајечара, овај објекат је ло
циран у зони села Грљан у оквиру uудуће индустријске зоне града 

Зајечара. Изградња овог објекта и џланираних индустријских 

објекта мора бити условљена израдом одговарајуће документације 
и процене утицаја на постојећу акумулацију Грлиште и Тимочки 

регионални систем водоснабдевања у целини . 

Предвиђено је коришћење обновљивих извора енергије (у да
љем тексту: ОИЕ), у првом реду хидроенергије изградњом МХЕ, 

као и осталих видова енергије (енергија ветра, геотермална енер

гија, сунчева енергија, биомаса и др.). 

Предвиђене су потенцијалне локације за три МХЕ укупне сна
ге од око 1 MW и укупне производње од око 2.350 MWh (Табела Ш-
4). Просторним планом оставља се могућност провере потенцијала 
и будуће изградње МХЕ, у складу са ППРС и важећим прописима. 

Изградња МХЕ је планирана искључиво за коришћење хидропотен
цијала са малим улагањима, према планској документацији, тако да 

не угрожавају еколошку равнотежу, а да буду од користи за пове

ћање сигурности снабдевања електричном енергијом. Димензиони

сање МХЕ ће стриктно бити у складу са природним протоцима и 

падовима водотока. Изградња МХЕ према утврђеним потенцијали

ма повећаће сигурност у напајању електричном енергијом насеља и 

алтернативне сеоске економије на подручју Просторног плана. По

везивање планираних МХЕ на електроенергетски систем генерално 

ће се вршити ваздушним или кабловским ДВ на постојећу или пла

нирану ДВ 10(20) kV мрежу и објекте. Детаљнији услови изградње 

и повезивања МХЕ са електроенергетском мрежом (траса далеково

да, напонски ниво и место повезивања) утврдиће се са надлежним 

електродистрибутивним предузећем и предузећем надлежним за 

газдовање објектима водопривредних система, те условима завода 

надлежних за заштиту природних и културних добара. 

Табела Ill-4: Потенцијалне МХЕ на подручју Просторног плана 

Назив Водоток V, hm3 Инсталисана Годишња производња, 

снага, kW MWh 

Грли ште Грли шка река 41.2 600 1.600 

Горња Бела Река Горња река 1 168 260 

Леновац Негалица 2.1 255 490 

Укупно 1023 2.350 

Приказани подаци подложни су променама и биће проверени израдом одговарајуће 

инвестиuионо-техничке документације 
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Поред производње електричне енергије из МХЕ, предвиђа се 

и коришћење других ОИЕ, и то: 

- енергије ветра, изградњом ветроелектрана одговарајуће 

снаге у потенцијалним зонама ширег подручја слива, у оквиру ко
јих ће се детаљније извршити избор микролокација; 

- геотермалне енергије, путем искоришћења нискотемпера

турних термалних вода, коришћењем топлотних пумпи за потребе 

грејања и балнеолошко-рекреативних потреба, али и за топлотне 

потребе града и општинских центара, као и насеља која су повољ
но лоцирана са становишта могућности увођења централизованог 
коришћења геотермалне енергије ; 

- соларне енергије, применом разних врста пас.ивних солар

них система (у којима објекат представља пријемник који захвата 
и чува највећи део енергије) и активних соларних система (који 

захватају енергију инсталисањем посебне опреме), који би се ко
ристили само у оквиру грађевинских подручја насеља; 

- биомасе, као ОИЕ, која нема негативан утицај на природ

ну средину уколико се правилно експлоатише (нпр . коришћење 

дрвних отпадака из шумарства и прераде дрвета), односно ако се 

шумама прописно газдује и ако се плански поступа са изворима 

биомасе . 
ОИЕ се могу реализовати уколико нису у супротности са ре

жимима и мерама санитарне заштите акумулације "Грлиште", за

штите природних и непокретних културних добара . 

3.5.3. Електронске комуникације и поштански саобраћај 

Планирани развој фиксне телефонске мреже и мобилне теле

фоније заснива се на : 

-- побољшању постојећег стања телекомуникационе мреже 
осавремењавањем приступних мрежа , као и заменом постојећих 

аналогних и застарелих дигиталних комутација (централа) , одно

сно паралелно увођење нових мултисервисних чворова (МСАН) 

у Леновцу, Бучју, Добром пољу и Оснићу (централа на граници 

подручја која опслужује његов део). Тиме ће се омогућити укида
ње двојника, побољшавање приступа интернету и мрежи за пре
нос података у свим местима у којима постоји телефонска мрежа; 

- изградњи нових комутационих објеката у следећим насе

љима и деловима насеља: Врбовац, Бачевица, Ласово , Лесковац; 

Горња Бела Река, Заграђе, Мариновац и Влашко поље; 

- изградњи оптичких каблова за насеља у којима се граде ко

мутације, као и за постојеће комутације које немају оптичке ка

блове; 

- изградњи руралног радиотелефонског система (СОМА) 

за насеља за која се не граде комутације и ређе насељене делове 

осталих насеља ; 

- изградњи планираних базних станица мобилних оператера 

"Телеком Србија" а.д. - MTS, VIP mobile d.o.o. и "Telenш Group"; 
- дигитализацији радио дифузне мреже . 

У циљу побољшања постојећег стања поштанског саобраћа

ја, потребно је: 

- увођење мобилних поштанских шалтера који би по одређе

ном распореду, обилазили удаљена села; 

- увођење свих нових поштанских услуга у поштанском са

обраћају. 

3.5.4. Управљање чврстим отпадом и комунална 
инфраструктура 

У зонама I и !! акумулације планска опредељења у погледу 
управљања комуналним отпадом су : затварање, чишћење , ремеди

јација и рекултивација свих сметлишта (посебно у зонама које су 
коришћене у спортско-рекреативне и туристичке сврхе) , забрана 
отварања нових депонијских простора и санкција спонтаног на

гомилавања комуналног отпада (у приобаљу, речним коритима, 

коридорима путне инфраструктуре) у овим зонама и систематско 

прикупљање отпада који се таложи у акваторији и његова безбед
на евакуација ван зона 1 и 11 санитарне водозаштите . Приоритет 
има и детаљно геолошко и хидротехничко истраживање и анализа 

квалитета подземних вода у непосредној бли зини свих сметлишта, 

због процене еколошке угрожености вода акумулациј е_ 

У зони 11! акумулације препоручује се изградња мањег броја 
рециклажних дворишта у којима ће депоновање отпада бити стро 

го контролисано. У рециклажним двориштима би се обављало 

сакупљање и сепарација отпада на органске и неорганске компо

ненте (са кратким временом складиштења). Из рециклажних дво

ришта би органске компоненте биле даље одвожене на компости

рање док би се неорганске компоненте балирале и возиле до места 

коначне прераде или одлагања ван подручја слива акумулације, 

тј . преусмераваће се укупни токови отпада на регионални систем 

прикупљања и прераде у граду Зајечару (на регионалну депонију 

за Зајечарски округ - Халово или друга алтернативна локација) . 

Локације рециклажних дворишта у зони III акумулације мо
рају да задовољавају следеће основне услове : да се налазе на обо
дима насеља, са приступом на јавну саобраћајницу; да се налазе 

на постојећим локацијама дивљих сметлишта, уколико оне задо
вољавају критеријуме прописане овим правилима; да су удаљена 

најмање 500 m од зqна заштите културно-историјских споменика 
или зона заштите природе; да се налазе ван токова површинских 

или подземних вода , н а сувом и оцедитом терену ван депресија, 

заштитних и поплавних подручја, као и шумских подручја у екс

плоатацији ; да је капацитет димензионисан у односу на број ста
новника сеоског насеља, количину отпада по становнику и фре

квенцију одношења комуналног отпада, уз услов да је за 1.000 
становни ка укупна површина платоа не мања од 5 ари (девет кон
тејнера од 1, 1 m3

) ; да у случају линијски диспергованог сеоског 

насеља или ако је удаљеност рециклажног дворишта од крајњих 

корисника већа од 1.000 ш могуће предвидети и две или више ло
кација . 

У случајевима када због неприступа•lности сеоског насеља 

или неекономичности изградње у неким селима ниј е могуће из

радити рециклажна двориште, отпад је могуће евакуисати путем 

мобилних трансфер станица (ка~шонети мање запремине са мо

гућношћу селектовања комуналног отпада у оквиру самог вози
ла) кој и би обилазили удаљена сеоска насеља. Мобилне трансфер 

станице могу обила:шти и постојећа насеља или групације кућа у 

зони II акумулације . 

У зони Ш акумулациј е, органски отпад могуће је прерађива
ти на парцели домаћинства његовим одлагањем у засебне рупе у 

земљи, ограђивањем и прекривањем ради добијања компоста . От

пад пореклом из сточарске производње, уколико има карактери

стике органског отпада неопходно је 'Засебно транспортовати ван 

граница слива на сабирне станице за опасни отпад (Нишки округ). 

Отпад пореклом из пољопривредне производње који садржи тра

гове хемијских препарата мора бити евакуисан ван граница слив
ног подручја. 

Проширење постојећих гробља могуће је само у зони ЈП аку
мулације, и то у складу са прописима заштите акумулације (уз по
штовање санитарних стандарда). Постојеће сеоско гробље у насе

љу Лесковац, које је делом у зони 11 санитарне заштите неопходно 
је конзервирати и обезбедити у складу са режимима заштите. За
брањује се проширење овог гробља. 

Безбедно уклањање животињског отпада обављаће се ван 
сл ива акумулације, у регионалном центру за прераду и спаљивање 
у Нишу. 

3.6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ 

И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТА 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ Н ЕПОГОДА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ 

3.6.1. Заштита животне средине 

Планско опредељење заснива се на комплементарности за
штите животне средине и посебне намене подручја (слив акуму

лације) и интегрисању аспекта животне средине у планска решења 
у вези. са заштитом и коришћењем природних ресурса, наменом, 

уређењем и изградњом простора, привредним и туристичким раз
војем и размештајем инфраструктурних система и насеља, упра
вљањем отпадом. 

Категоризација квшштета ж·uво11111е средине 
\ 

Просторним планом утврђује се категоризација животне 
средине на основу стања квалитета животне средине на подручју 
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слива акумулације "Грлиште'', а према раније дефинисаној катего-
ризацији у ППРС и РППТК, и то: 1 

1) потенцијално незагађена подр!У'чјf (подручја потенцијално 
квалитетне животне животне средине~15 <>у подручја и локалитети 
са потенцијално неизмењеном животноЈ средином и природним 
ресурсима, са ризиком појаве елемен•арlшх непогода и то зона I 
акумулације (непосредна зона заштите) ; 

2) незагађена подручја (подручја кврдитетне животне среди
не) су подручја и локалитети са скоро неизмењеном или неизме

њеном природном средино:-1', уз. извесни~ризик од појаве елемен
тарних непогода - подручја КОЈа се 1пр длажу за заштиту, и то : 

планина Тупижница, подручје Марков ка ен, Тупижничка ледени

ца и комплекси шума у руралном залеђу f!Одручја слива и др.; 
3) мали степен загађености (подруf~је претежно квалитетне 

животне средине) имају делови подруqј~ и локалитети у зони П 
акумулације 1 6 , са релативно неизмеЊен0м природном средином , 
руралне средине у зони Ш заштите и~ ван слива акумулације са по
јавама неадекватне употребе агрохемиј их сречстава која проу
зрокује загађивање земљишта; подручје изводно од бране које је 
у зони могућег поплавног таласа из а! . улације "Грлиште" услед 
евентуалне хаварије бране ; 1 

4) средњи степен загађености (поЈiручје угрожене животне 
средине) са средњим утицајем на заrађ~ње животне средине, по
стојећи објекти у руралним насељим:а (Лесковац и Барановац) са 
нерешеним питањем одвођења и п~еч~шћавања отпадних вода, 
постојећи депонијски простори, локалн, (јавни и некатегорисани) 
путеви у зонама I и lI акумулације; локација постојећег гробља у 
зони П акумулације ; постојећи привредhи капацитети на терито-
рији слива ; 1 

5) виши степен загађености (rtщ:(pyJje загађене и деградиране 
животне средине) - локације са епизодЂим загађењима животне 
средине (ваздуха, земљишта и река, са могућношћу угрожавања 

буком и непријатним мирисима), у ов · ~ категорији загађености 
налазе се коридори ДП IБ реда бр. 35 1 ДП IIA реда бр. 169 (са 
могућношћу инцидентног изливања јптетних материја директно у 

акуМулацију, као и неадекватним одвођеkем вода са коловоза које 
се изливају директно у акумулацију);, маkи привредни капацитети 
у сливу. г 

У односу на систематизацију дату · роз ППРС, као и стање на 

терену, на подручју Просторног плана не налазе се територије ко
је имају висок степен загађености (подрУчје изузетне загађености 
животне средине). 1 

Успостављањем зона са режими$ заштите акумулације и 
њеног слива тј. применом и ефикасном fонтролом спровођења ус
постављених ограничења за развој специфичних активности на 

овом подручју, као и објеката и радов~ који могу имати утицаја 
на загађивање воде акумулације, обезб~диће се и виши квалитет 
животне средине и директно смањити ~изик од загађивања и де
градације акумулације "Грлиште" као и ~:ьеног непосредног слива. 

За подручја са незнатним степено111 загађености предвиђа се 
одржавање постојећег стања квалитета! животне средине, док је 

• . 1 

за остале категорије неопходна приме~а планских мера заштите 

животне средине усмерених ка смањењу или потпуној неутрали

зацији ефе.ката људских активности у ~они 1 и П заштите слива 
акумулације. 

Интегрална заштита природних ресурса и животне средине 
' 1 

биће заснована на спровођењу следећи~ мера: 
1) Мере заштите подземних и пов~шинских вода 
Спровођењем режима заштите 1 појзонама обезбедиће се зау

стављање садашњег процеса еутрофикјције и стабилизовање ква
. литета воде на нивоу умерене мезотро~ије, као и довођење квали
тета воде у акумулацији у прописану Ј ~ласу квалитета. На целом 

сливу предузимаће се следеће мере: 

- утврђивања и координације мер~ за површинске и подзем
не воде које припадају истом еколошкQм, хидролошком и хидро

rеолошком сливу (сливу Грлишке реке) \ спречавања или смањења 

утицаја незгода код којих долази до изщ:надног загађивања вода; 

Ј 5 Иако наведена категорија не постоји у оквирr систематизације категорија дате 
кроз ППРС и РПЛТК овде је уведена због чињенице да постојеће стање на те
рену значајно одступа од планске категорије загађености . У случају доследног 

спровођења мера заштите животне среди11е. кrтеmрнје потенцијално незагађене 

и иезагађене животне средине могу се обједичити. 
16 Ова подручја могу се сврстати 11 у зону потеи~ијалио малог сте11еиа з_агађеиости 

у случају несп ровођења мера датих овим просторним планом. 
1 

- извештавање о планираним мерама заштите животне сре

дине и напредовању њиховог спровођења, ради укључивања јав

ности у процес доношења и остваривања управљања речним сли

вовима; 

- систематско праћење квалитета вода: редовно праћење 

вредности показатеља квалитета вода и редовно праћење састава 

отпадних вода пре испуштања у акумулацију; 

- строга контрола постојећих извора загађења из привредних 

капацитета; препознавање и уклањање извора загађивања река ко

је прихрањују акумулацију: испитивањем квалитета отпадних во
да и праћењем хаваријских загађења): испитивањем квалитета от

падних вода и праћењем хаваријских загађења (према члану 106. 
Закона о водама); 

- утврђивање узрока, врсте и опсега загађивања, оцена степе

на угрожености еколошке функције вода, здравља и живота људи, 

као и могућности ширења загађења; израда катастра загађивача. 

2) Мере заштите квалитета ваздуха 
Мере заштите квалитета ваздуха обухватају: 

- смањење емисија загађујућих материја из постојећих из
вора загађивања (привреде, саобраћаја), претежно у окружењу 

подручја Просторног плана, прописивањем и строгом контролом 

граничних вредности имисија загађујућих материја од стране ло
калних јединица управе из стационарних и покретних извора зага

ђивања, на основу утврђених европских и националних стандарда, 
и то: (а) развојем и имплементацијом савременијих мера заштите 

у оквиру привредних постројења; (б) применом еколошки повољ

није технологије и система за пречишћавање ваздуха у привреди 

у циљу задовољења граничних вредности емисије; (в) смањењем 

емисије угљен моноксида као продукта непотпуног сагоревања 

фосилних горива у зони ДП ЈБ реда бр. 35 и прекатегорисани ДП 
ПА реда бр. 169; (г) затварањем и санацијом постојећих сметли
шта; све наведене интервенције позитивно ће утицати и на квали

тет воде у акумулацији која се посредно загађује; 

- праћење квалитета ваздуха контролом његовом квалите
та на више мерних места на подручју' Просторног плана у скла
ду са Европском директивом о процени и управљању квалитетом 

амбијенталног ваздуха (96/62/ЕС) 1 7 , Законом о заштити ваздуха 
("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/ 13) и Уредбом о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник 
РС", бр. 11/1 О, 75/1 О и 63/ 13); 

- израду катастра загађивача ваздуха за све општине у с.Пиву 
акумулације, којој ће претходити пописивање постојећих извора 

загађења и вредности емисије. 

3) Мере заштите земљишта 
Мере заштите земљишта реализоваће се кроз : 

- систематско праћење квалитета земљишта на целом сливу, 
посебно у зони I и II заштите акумулације; 

- очување економских и екосистемских функција земљишта 
спровођењем техничких и биолошких радова и мера заштите на 

евидентираним ерозионим теренима; 

- забрана примене азотних ђубрива и пестицида, посебно у 

зонама 1 и 11 заштите акумулације; 
- спречавање загађења токсичним материјама које се користе 

у пољопривреди: лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива; 

- припрема превентивних и оперативних мера заштите, 

реаговања и поступака санације земљишта у случају хаваријског 

изливања опасних материја у околину из возила која врше тран

спорт у инфраструктурним коридорима; 

- предузимање антиерозионих мера у деловима насеља на 

падинама које су угрожене од ерозија и поплава - техничких радо

ва· са циљем спречавања наглог отицања воде, заустављања њеtюг 
ерозионог дејства и припреме терена за подизање шумских или 

пољопривредних култура, биолошких радова са циљем сузбијања 

ерозије земљишта и повећања способности земљишта за пошу

мљавање, мелиорацију шума и шикара; на бујичним водотоцима 

у горњим деловима слива заштита ће се вршити активним мерама 

ублажавања поплавних таласа. 

Основна мера коју треба спроводити на целом подручју Про

сторног плана јесте успостављање и функционисање мониторинга 

параметара животне средине. 

17 Council Directive 96/62/ЕС of 27 September 1996 on amЬient air quality assessment 
and management, Official Joumal L 296, 21 /11/1996 
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3.6.2. Заштита 11риродних вред11ости 

Заштита природних вредности и добара заснива се на резер

висању простора планираних за заштиту природе и за утврђива

ње еколошки значајних подручја националне и европске еколошке 

мреже. 

За планирану заштиту подручја природних вредности резер

више се простор: 

1) планине Тупижнице, површине око 6. 707 ha на територија 
града Зајечара и општине Књажевац, који обухвата подручје ове 

планине у целости , од подножја западног одсека изнад извори

шног дела Ласовачке реке, до горње линије насеља у подгорини на 

југу и истоку (Бучје, Кожељ, Мариновац, Горња Бела Река) и левог 

развођа Ласовачке реке, на северу; 
2) подручја Марков камен - Буково у селу Врбовцу, површи

не око 1.457 ha на територији општине Бољевац, које обухвата уз
вишење Марков камен на развођу слива , шумски комплекс Буково 

и благо нагнуrе површине култивисаног пољопривредног земљи

шта изнад села Врбовац и представља изванредан репрезент при

влачних шумско-пасторалних и ратарских предела подручја Про

сторног плана; 

3) Тупижничке леденице, површине 5 ha на територији оп
штине Књажевац, у КО Кожељ, који обухвата тај спелеолошки 
објекат и његову ближу околину. 

На подручју Просторног плана укупно се резервише простор 

од 8.169 ha за подручја планирана за заштиту природних добара, 
што чини око 20,5% подручја Просторног плана. Наведени про
стор се резервише као подручје планирано за заштиту, до доноше

ња акта о његовом проглашењу за заштићено подручје и зонирању 

режима заштите (у складу са чланом 35. ст. 7, 8. 11 9. ЗакNЈа о за
штити природе). Истовремено ће се поштовати потенцијали по

стојећих и будућих геолошких истраживања, као и постојеће и мо

гуће експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса . 

Обухват и границе зона са режимима заштите су овим про

сторним планом оквирно дате за простор који се резервише за 
планирану заштиту подручја природних добара. Обухват и гра

нице зона са одговарајућим режимом заштите биће прецизиране 

актом о проглашењу ових заштићених подручја. Акти о проглаше

њу заштићених подручја ће се, према члану 42. Закона о заштити 
природе, донети у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србиј е, 

будућим управљачем заштићени х природних добара и локалним 

самоуправама (које ће учествовати у при Гiреми предлога коначне 

границе заштићених подручја на њиховој територији), уз планску 
препоруку -- правило да граница. где је могуће, прати парцеле у 

државном власништву, не дели парцеле, односно да се на терену 

што јасније може уочити пратећи маркантне физи<1ко-географске 
објекте и појаве (водоток , одсек и сл . ) или инфраструктурне садр
жаје (пут и сл . ). 

Врсте дивље флоре и фауне које имају посебан заштитни 

статус на националном нивоу утврђене су Правилником о прогла

шењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/ 10 и 
47 / 11 ). Процењује се да се на подручју Просторног плана нала
зи строго заштићених око 20 врста биљака (укључујући и гљи
ве, лишајеве и маховине) и око 45 врста животиња из наведеног 
правилника, највише птица (око 20 врста), затим сисара (око 15 
врста, укључујући слепе мишеве) и гмизаваца и водоземаца (пет 

врста). Заштита се спроводи забраном коришћења, уништавања и 
предузимања активности којима се могу угрозити врсте и њихова 
станишта, као и предузимањем мера на управљању популација

ма. Изузетно, те врсте могу се користити под условима и на начин 
Гiрописан Законом о заштити природе и на основу дозволе мини
старства надлежног за послове заштите природе . 

На подручју Просторног плана налази се и око 70 заштиће
них врста биљака и преко 50 заштићених врста животиња, најви
ше птица, инсеката и сисара. Заштићене врсте могу се користити 
под условима и на начин прописан Законом о заштити природе и 

на основу дозволе министарства. Коришћење неких заштићених 

врста уређено је додатно и Законом о дивљачи и ловству ("Слу
жбени гласник РС'', број 18/ 10) и Законом о заштити и одрживом 
коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", број 128/ 14) и 
прописима донетим на основу тих закона. 

Уз источну границу подручја Просторног плана, издвојено је 
међународно значајно подручје -- подручје ·ш дневне лептире (РВА 

Стара планина 36). 

Процењује се да се на подручју Просторног плана налазе ма

ња потенцијална подручја евроГiске еколошке мреже Натура 2000 
која ће се у Републици Србији засновати до приступања Републике 

Србије Европској унији, и то на основу Директиве о стаништима 

(Couпcil Directive 92/43 /ЕЕС of 21 Мау 1992 on the conservation of 
natural haЬitats and ofwild fauna and flora) . 

3.6.3. Заштита НКД 

Планско опредељење ј е очување и заштита свих добара са 

споменичким вредностима, независно од њиховог формалног ста

туса (категорисано , евидентирано, регистровано и идентификова

но) , због њихове будуће заштите и коришћења за развој туризма 
и других активности . За сва НКД на подручју Просторног плана 

треба утврдити статус њихове заштите и категоризацију, док на 
недовољно истраженим деловима подручја треба наставити кон

тинуирано рекогносцирање и истраживање материјалног и нема

теријалног наслеђа . 

Заштита и презентација НКД мора бити у функцији посебне 

намене овог простора и на начин који неће директно угрожавати 

зоне заштите акумулације . У складу с тим , приоритет има преду

зимање мера техничке заштите и реконструкција НКД, презента

ција и интерпретација културног наслеђа. 
Приоритет има истраживање и заштита народног градитељ

ства у сливу акумулације "Грли ште", које би требало очувати у из
ворној намени. Приоритет би требало да има очување, обнова и 

уређење традиционалн их сеоских насеља и целина (села, заселака 

и издвојених склопова), народног градитељства и традиционалних 

облика привређивања у руралном пределу, ради повећања њихове 

атрактивности за развој и укључивања у туристичку понуду. 

Основно планско опредељење стога јесте одрживо коришће

ње културних добара као развојног ресурса и економског добра, 

што се посебно односи на манастирску целину Грлиште са црквом 

Св . Петра и Павла (КО Грлиште, град Зајечар), у зони 11 акуму
лације "Грли ште". Предуслов за остваривање овог опредељења је 

стручна оцена која културна добра могу бити у режиму економ

ског коришћења, на који начин (капитализација објекта, издава

ње и сл . ) и под којим економским и конзерваторским условима. 

Овај приступ омогућава да се историјске целине и амбијенти, као 

и појединачне грађевине са споменичким обележјима , заједно са 
својим окружењем на адекватан начин (тј . у складу са њиховим 
просторним , архитектонским, етнолошким и историјским обележ

јима) укључују у будући развој. Најпожељније је одрживо кори

шћење културног наслеђа за развој културног туризма који не на

рушава зоне заштите акумулације, ради остваривања очекиваног 

доприноса Туризма заштити и очувању наслеђа и развоју локалних 
заједница, без нарушавања статуса заштите акумулације . 

Мере 11 услови заштите и кориU1ћења Н КД и њихове зашти ће пе 

ОКОЛИl!С 

НКД и њихова заштићена околш~а утврђена овим простор

ним планом, до утврђивања њиховог статуса заштите и категори

зациј е, штите се и уређују у складу са следећим општим мерама 
заштите и услова чувања: 

1) мере техничке заштите и други радови на споменицима 
културе и њиховој заштићеној околини могу да се изводе само гюд 
условима и на начин утврђен ' Законом о заштити културних добара ; 

2) неоГiходноје створити оптималне услове за чување и трај
ну заштиту и презентацију добра која уживају претходну заштиту, 

која се не смеју користити у сврхе које нису у складу са њиховом 

природом , наменом и значајем или на начин који може довести до 

њиховог оштећења или угрозити њихова споменичка својства; 

3) изградња инфраструктурних , стамбених и других објека

та предвиђених овим просторним ГЈланом и одговарајућим урба
нистичким планом у заштићеној околини НКД врши се под усло

вима који ће се утврђивати по сваком појединачном захтеву од 
стране надлежног завода за заштиту споменика културе (у Нишу) 

сходно законским овлашћењима ; 

4) забрањује се превођење свих надземних инсталација у за
штићеној околини НКД; 

5) ако се приликом пољопривредних или других радова наиђе 
на материјалне остатке прошлости - добра која уживају претход
ну заштиту према Закону о културним добрима , радови се морају 
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прекинути како би се добро сачувало од евентуалног оштећења и 

о томе обавестити надлежни завод за заштиту споменика културе 
(Ниш). , 

Поред општих мера из претходнdг става, утврђују се следеће 
посебне мере заштите и услови чувања аI1хеолошких локалитета и 

њихове заштићене ОКОЛИНе утврђене ОВИ~ просторним планом, ДО 
утврђивања њиховог статуса заштите и к~тегоризације, и то: 

1) сакрална здања у рушевинама, гДе за то постоје могућно
сти , пожељно ј е у целости обновити, према подацима о првобит

ном изгледу ил и аналогијама, а у склад~ са условима надлежног 
завода за заштиту споменика културе; 1 

2) цркве у археолошким остацима - ! црквине, потребно је на-
1 

кон истраживања рестаурирати или кон~ервирати, ради очувања 

дигшпета некадашњег сакралног простора; 

3) конзерванија и презентација археолошких остатака на 
отвореном простору мора бити таква да Ьбезбеди потпуну сигур
ност од пропадања, а евентуална презен11ација остатака евиденти

раних археолошких локалитета или онихј које ће се открити током 

будућих истраживања могућа је уз заштиiгна надзиђивања. Посеб
но треба водити рачуна да презентациј ~ сакралних грађевина не 
утиче на режиме заштите акумулације; 1 

4) археолошки локалитети се не см'1iу уништавати и на њима 
вршити неовлашћена прекопавања, искоrавања и дубока заорава
ња (преко 30 ст); 

5) за положај трасе и извођење подземних електричних во
дова и других инсталација (водовода, кајнализације, оптичких ка

блова) прибављају се услови и сагласноr надлежног завода за за

штиту споменика културе и обезбеђује стални археолошки надзор 
у току извођења радова; 

6) у непосредној околини овим прdсторним планом дефини
сане ~ши утврђене заштићене околине !археолошких локалитета 
инвестициони радови спроводе се уз пов~ћане мере опреза и обез
беђење археолошког надзора; 

7) дозвољава се инфраструктурно dпремање и уређење овим 
просторним планом дефинисане или УI]Врђене заштићене околи

не археолошких локалитета према посебним условима и уз сагла

сност надлежног завода за заштиту споменика културе; 

8) забрањује се неовлашћено прик~пљање покретних архео
лошких површинских налаза . 

3.6.4. Зашппа од акцидената, еле~1ентарн11х непоtода 
и обезбеђење интереса за одбрану земље 

План коришћења и уређења простора у ванредним ситуација

ма заснива се на примени следећих прОl~озиција : 

- успоставља се режим ограничеНf градње на делу постоје

ћег грађевинског подручја у насељу Грлиште (КО Грлиште) које 

је у зони под утицајем поплавног т::~лаqа услед пробијања бране. 

У делу грађевинске зоне која је под мо~ућим утицајем поплавног 

таласа изградња нових објеката могућ~ је искључиво као замена 
постојећих објеката, односно као рек<рнструкциЈа и адаптација 

објеката у габаритима постојећих објекщга. Забрањује се прошире

ње грађевинског подручја у зони под могућим утицајем поплавног 

таласа. Дозвољава се изградња туристи~ких, спортско-рекреатив

них и инфраструктурних објеката у овој зони; 

- смањење ризика од поплава оФез'бедиће се мерама аде

кватног управљања евакуаторима (утнр~еним у глави III . ПЛАН
СКА РЕШЕЊА, одељак 1. РАЗВОЈ ВОјЦОПРИВРЕДНЕ ИНФРА
СТРУКТУРЕ, пододељак 1.3. ТИМОЧЈ<И РЕЧНИ СИСТЕМ ЗА 
ИНТЕГРАЛНО КОРИШЋЕЊЕ, УРЕЉЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА 

БЕЛОГ ТИМОКА И ТИМОКА овог просторног плана), а од по
плавног ~Ћласа у случају рушења бра~е обезбедиће . се: оскулта-

1 
ционим осматрањем и систематском ~контролом водозахватних 

објеката и бране , израдом студије ризик~ са анализама могућих се
измичких деформација терена и унапрфђењем инфраструктуре за 

обавештавање, узбуњивање и евакуацију становништва; 

- при реализацији фазе 2 акумулације "Грлиште" извршити 
ново обележавање терена у случају про9ијања бране и организова

ти адекватне активности и мере; 

- привредни субјекти на подручју !Просторног плана припре

миће планове деловања у случају технолошких акцидената (из
ливања технолошких вода, пожара, 1 ек~плозија, емисије штетних 
гасова и др.) у сарадњи са локалним институцијама и органима; 
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- предвиђена саобраћајна приступачност шумским подручји

ма биће реализована изградњом мреже јавних, службених и шум

ских путева; формираће се мрежа малих акумулација на водото
цима уз постојеће и планиране колске путеве (јавне, службене и 

шумске) ради обезбеђења равномерног захвата воде за гашење по

жара; при пошумљавању нових површина (према шумским осно

вама) распоредом противпожарних пруга и прогала предвидеће се 

ће планске противпожарне баријере; успоставиће се редовно про

тивпожарно осматрање; 

- обезбеђење планираног развоја саобраћаја и веза основни 
су услови за организовање активности у ванредним ситуацијама. 

У планирању система веза уважен је њихов посебан значај за из

двојена рурална подручја, уз примену високофреквентних веза и 

обезбеђивање радио, ТВ и пријема интернета. Предвиђен је раз

вој система унутрашњих веза који има посебан значај у ванредним 
ситуацијама; 

- аутономност снабдевањем енергијом у ванредним ситуа
цијама обезбеђује се коришћењем алтернативних извора: хидро

потенцијала планинских водотока и геотермалних вода, биомаса, 

био-гаса добијеног третманом биолошке компоненте комуналног 
отпада и др.; 

- према концепту развоја туризма, интенција је функцио

нално интегрисање већине а~..тивf!ости насеља (пре свега пољо
привреде и мале привреде) и непосредно укључење у туристичку 

понуду, чиме се омогућава развој насеља и повећање броја стал

них становника, мањим делом природном репродукцијом и већим 

делом досељавањем. Планирани јавни објекти и смештајни ту

ристички садржаји могу се у ванредним ситуацијама употребити 

за потребе санитетског збрињавања и лечења, с обзиром да нису 
предвиђени у великим грађевинским концентрацијама и да су по 

правилу заклоњени морфолошким облицима и шумом; 

- заштита од зимских непогода у јужном брдско-планинском 

делу Просторног плана (завејавање, лед, лавина, снегоизвале, ве

троизвале и др.) и од летњих непогода (олуја, бујице праћене од

ронима и сл. ) биће остварена изградњом и уређењем планираних 

садржаја супраструктуре и инфраструктуре, пошумљавањем и за 

трављивањем голети и предвиђеним водорегулацијама; 

- укупна заштита од ванредних ситуација свих врста биће об

једињена у јединствену службу осматрања, јављања и предузима

ња претходних интервенција. Неопходан предуслов за адекватну 

заштиту је институционална организованост, која ће бити терито
ријално организована и дистрибуирана према обухвату простора 

који се штити. Од посебног значаја је успостављање јединственог 
информационог система о простору као ефикасне мере и средства 

за планирање, управљање и усмеравање конкретних активности у 

ванредним ситуацијама. 

3.7. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА С БИЛАНСОМ 
ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Употреба простора на подручју Просторног плана (површине 

400 km2) има следећу структуру1 8 : 

- пољопривредно земљиште око 218 km2 (oкo 54,5%); 
- шуме и шумско земљиште око 174 km2 (43 ,5%); 
- остало земљиште (изграђено, неплодне и водене површине 

и влажна подручја) око 8 km2 (2%). 
Промене у билансу основне намене простора су планским 

решењима усмерене ка оптимизацији намене земљишта и природ

них услова, уз нужно заузимање земљишта за потребе изградње 

инфраструктуре, спортско-рекреативних пунктова, сеоско-тури

стичких насеља, планинских туристичких центара и обезбеђење 

осталих дугорочних стамбено-комуналних и економских потреба 

локалних заједница (Табела 111-5). 
Планиране промене у билансу намене простора до 2025. го

дине највише ће се одразити ю1 пољопривредно земљиште које ће 

се смањити за око 24 km2 (11%) и износиће око 194 km2 или око 
49% подручја Просторног плана. Те промене ће се реализовати у 
зони lll акумулације "Грлиште" и делом ван слива ове акумулаци
је, на земљишту V-VJII бонитетне класе, првенствено на рачун по

шумљавања у циљу заштите сливног подручја акумулације. Шум

ске површине ће се повећати за око 23 km2 ( 13%) и износиће око 

18 Према COR!NE Land Covcr 2000. 
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197 km2 или око 49% подручја Просторног плана. Шумске повр
шине ће се повећавати у укупном износу у свим зонама санитарне 

заштите акумуланије "Грлиште", као и ван слива акумуланије, пр

венствено на рачун слабо продуктивних пољопривредних земљи

шта и у мањој мери у зонама .: и !l акумулаuије на рачун осталог 

земљишта . Остало земљиште ће се повећати за око 0,25 km 2 (3%) и 
износиће око 8,3 km2 или око 2% подру•1ја Просторног план а. Гра
ђевиliСКО 'Земљиште , које обух~<ата површине за юградњу и уре

ђење простора за становање, ја вне објекте и површине, туризам 

и инфрастру~.,1·у ру, повећа ће се за око 0,04 km2 у 'Јони 111 акумула
ције и за око 0,2 km2 ван слива 11кумулаuије . Грађевинска подру•1ја 
насеља/заселака одређена су као оријентационе просторне uелине. 

које обухватају грађевинско земљиште и окућниuе са обрадивим 

земљиштем. Планирана градња биће већим делом у оквиру дефи
нисаних граница грађевинског подручја насеље1. а изградња пут

не мреже вршиће се претежне' на трасама постојећих локалних, 

шумских и некатегорисаних путева . Биланс водених површина и 

влажних подручја је око 1, 15 kп/. 

Табела Ш-5: Приказ биланса намене простора по зонама 

санитарне заштите аку~1улације "Грлиште" 

и на подручју Просторног плана у km 2 

----~~~~~~~ 

Гi.)Л JIH<I 
г--~~~~~~..., ___ Н_н_)1е_1_1а_п~р_ос_·т~о~ра~~~~~~~~--1 

Пољо11р1,1вре,цно В.Iумско Uсп1 јю Укушю 

Зона [ акумула:щје .. Грли1111 с" ( 1) 

0, 19 0.04 1,1~ 

0,19 ().05 1,17 1.41 

+0.01 -0.01 

Зона 11 акумулације "Грлнште" (2) 

4,26 _2_,4_9 __ -+--_о_.~1 
>------+----з_.s_о ___ .,.. __ ._2_._<>_з __ +--_0~23 б.9ь 

-ll ,46 +0,44 +0.01 

Зона 111 аку"улщије "Грлиштев (3) 
92,89 - 79.42 1 -2.-2--1 -~,----

-----+----82-.-15---+-- 90.12 2.25 l 174.52 1 
-~'---~ - 10,74 ' 10,7 +0,04 

-----~--У-'ку'-n_в_о_с_ли_в_а_к-'--умула 11 ије "Грл иште·· ( 1+2+ 3) 
97.34 т- ·- ~l . 9-" з.бо 

г--~~~~+-~~~~~~-+-

г----~-~+---~-86_1, __ 14~- __ Ј ___ 9_з_.1 __ ~-t-~-3,_6)_-~~ 
г------~-----1_1_,2 __ -_-т~- - + 11.15 +0,05 

182,Х9 

1 

Ван сшша (.Ј) 
г--~~~~~---~~~~~-- -~-----,...~~~~.-~~---1 

2011. 120.85 91,99 4,47 

2025 . 108,31 104,33 ј 4.67 217.JI 1 

2025/2011 -12,5-1 ·--· ' 12.3.Ј ---,--;0,2- 1 
--~~--~-'-~~~~~~~~--~---~---~-- ~------1 

г-------т--У-'ку_п_11_о_п_О1.с.\р.:..у-'чј_с-т-Прос '"о rно1· '"'""" ( 1 ' 2+3+4) l 
21Ј11. 21~,19 173.У4 S.o7 

г---2-0-2)--_--+----1-9-4-,4-5---+-- IY7,43 / Х.32 4tI0,2 

f--_20_2_s_12_0_11 __ ~ __ -_2_з,_74 _ __l_ ~13.4~ Ј , o,2s _Ј 
Посматрано п о :юнама саннврне заштите а куv~уп ације, доћ и 

ће до незн атних гтромена у на~1енн у зони 1 акумулације (повр1uи -

11е око 1,4 k111°), где ће се остаs1 0 Јемљ иште смањити ·>а 0,0 1 krп2 , 

као и у зони IJ акумула 1шј е (ПСВ!ЈШНне око 7 km2), где ће се остало 
жмљиште повећати за око 0,02 k111 2. Најзначајније промене у наме
нн ће бити у зони ][] акумулаци1е (површине око 175 km 2), r:це ће 
ес пољопривредно 'Земљиште С~liањити за око 11,2 k111 2, намењено 
повећању шумских површина и нсталоr ·земљишта. 

На подручју Просторног ш1ана ван слива акумулаuије "Грли

ште" (површине око 217 km2) доћи ће до смањења пољопривред
ног 'Земљишта ·3а око 12,5 km2 на рачун повећања ~.нумских повр
шина и осталог земљишта. 

IV. ПРАВИЛА YrJOTPEБI:: ЗЕМЉИШТА, УРЕЂЕЊА 

И ГРАЂЕЊА 

Правил::~ уређења и грађења утврђена Просторним планом су 

обавезујућа :Ја издавање локациј 1~ ких услова у зони његове директ

не примене, за објекте у функ:.1!1ј и водопривреде који се налазе у 

зонама 1 и 11 акумула ције "Грлиште". Правила која се односе на 

режиме заштите, уређења и коришћења у зон::~ма сан итарне за

штите изворишта су обавезуј ућа за усклађивање донетих, одно

сно за израду и доношење просторних Пјја нова јединиuа локалне 

самоуправе и урбанистичких планова на обухваћеним деловима 

територија града/општина у границама слива акумулације "Грли

ште". Остала правила су усмеравајућа за израду просторних пла

нова јединина локалне самоуправе и урбанистичких планова на 

преосталом делу подручја Просторног плана. 

У зони ll акумулације "Грлиште" за грађевинска подруч

ја насеља , до доношења предвиђени х урбанистич)(ИХ планова из 

главе У. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, одељак 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА , пододељак 2.1. СПРО
ВОЂЕЊЕ И РАЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПРОСТОРНИМ 

И УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА, УРБАНИСТИЧКО-ТЕХ

НИЧКОМ ДОКУМ ЕНТАЦИЈОМ И ПРОГРАМИМА овог про

сторног плана и за делове њихових заселака и диспергованих гру

паuиј а домаћинстава, на основу планских решења и правила овог 

просторног плана могу се издати локацијски услови само за из

градњу нових на темељима постојећих обј еката . 

Просторним планом назначена су: 

-- оријентаuиона грађевинска подручја насеља која обухвата
ју изграђене грађевинске површине са окућницама, обрадивим зе
мљиштем 11 шумом , погодне ·за потенuиј ашю проширење насеља 

и изградњу објеката у функцији "алтернативне" сеоске економије, 
комуналних објеката и садржаја у области спорта, рекреаније и ту

ризма; 

- туристичка подручја и локације изван насеља која ће се ко

ристити за потребе туризма, и то: спортско-рекреативни пункт на 

акумулацнј11 ,,Г'рлнште" у зонама 1 и П акумулације ; летњи спорт

ско-рекреати вни пункт на платоу Тупижнице у зони Ш акумулаuи

јс; планирани аква-пункт (ван слива у подбранском делу). 

Утврђују се правила заштите, уређења и изградње на подруч-

ју Просторног плана (у даљем тексту: Правила) за следеће целине : 
1) зоне санитарне заштите слива акумулаuије "Грлиште"; 

2) зон е 'За штите природних и културних добара; 

3) централне делове насеља на сливу акумулације "Грлиште", 

изузев за насеље Лесковац у зони l! акумулаuије "Грли ште", за ко
је се Правила бл иже утврђују одговарајућим урбанистичким пла

ном , као и за друге делове атара/насеља/грађевинска подручја који 

нису обухваћени гтросторним целинама из тач . 1), 2) и 3) ове главе; 
4) зо н е туристичких насеља/пунктова у сливу акумулације 

,.Грлиште". изузев за планиране спортско-рекреативне пунктове 

на акумулациј и "Грлиште" у КО Лескова ц и Грлиште (у зонама 
1 и 11 акумулације) и летњи спортско-рекреативни пункт на пла
тоу Тупижнице у КО Горња Бела Река (град Зајечар) и КО Кожељ 

(општина Књажевац у zон и Jll акумулације "Грлиште") за које се 
Правила ближе утврђују одговарајућнм урбанистичким планом; 

5) зоне турrtсти чких насе.ъа/п унктова ван слива акумулаuи

је "Грлиште'', 11зузев 'Ја планирани подбрански аква-пункт, за који 

се Правила ближе утврђују одговарај ућим урбанистичким планом. 

Простор1·1им планом подручја посебне намене слива акуму

лације ,. Бован" ближе су утврђени режими зоне П1 заштите тог из

воришта ( који се делом примењује на обух ваћеној целој КО Вла

шко Поље, ван подручја слива акумуланије "Грлиште"). 

Просторним планом подручја посебне намене транснаци

оналног гасовода кроз Републ ику Србију ближе се утврђују пра

вила изградње кнфраструктурног система гасовода и пратећих 

објеката у његовој функциј и , као и режими коришћења простора 
у појасевима заштите гасовода на деловима КО: Грлиште, Горња 
Бела Река , Лесковац, Леновац, Врбовац, Бачевиuа, Добро Поље и 

Добрујеван који су у обухвату Просторног плана подручја посебне 

намене транснационално~' гасовода . 

Просторним планом територије града Зајечара, Просторним 

планом општине Књажевац и Просторним планом општи не Боље

вац, ближе су утврђени : 

1) зоне и појасев11 с посебним режимима и правилима из-
градње и уређења простора , и то: 

- зоне заштите природних 11 НКД, 

- заштитни појасеви инфраструкгурних система, 

- зон е и п ојасеви 'Заштите од извора загађења животне сре-
дине, 

- зап очете и инициране зоне изградње, 

- зоне и локал итети за МСП; 

2) правила изградње и ур~ђења некатеrориса11е путне мреже; 

3) правила уређења и 11Јађења 'Ја објекте стамбене и пословне 
намен е; 
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4) правила уређења и грађења З'f\ објекте привредне намене, 
који се примењују при издавању fОКацијских услова за из

градњу нов11х на темељима постојећих! објеката у грађевинским 
подручјима насеља у зони П акумулаци~е "Грлиште", до доноше
ња предвиђених урбанистичких планова из главе V. ИМПЛЕМЕН
ТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, одељак 2. СМЕРНИЦЕ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРО
СТОРНОГ ПЛАНА, пододељак 2.1. СrIРОВОЂЕЊЕ И РАЗРАДА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПРОСТОР/-IИМ И УРБАНИСТИЧКИМ 
ПЛАНОВИМА, УРБАНИСТИЧКО•ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕН
ТАЦИЈОМ И ПРОГРАМИМА овог про1сторног плана и за делове 
њихових заселака и диспергованих. групација домаћинстава, када 

су у складу са обавезујућим правилим~ која се односе на режиме · 
заштите , уређења и коришћења у зонама санитарне заштите изво
ришта из овог просторног плана. 

1 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА рА ЗОНЕ СА ПОСЕБНИМ 
РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ 

1.1. ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА 
1 

ВОДОСНАБДЕВф.ЊА 

Изградња и уређење зона заштите слива акумулације "Грли

ште" утврђени су пропозицијама у гла~ви Ш . ПЛАНСКА РЕШЕ

ЊА, одељак 2. РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕ

ЊА ПРОСТОРА овог просторног планЈ. 
1 

Заштита водног земљишта (у даљем тексту: ВЗ) спроводи се 
• • 1 

на начин КОЈИ Је дефинисан ППРС и ~аконом о водама. За ~ере-

гулисане водотоке се до завршетка каrтирања свих зона КОЈе се 

плаве великим водама вероватноће до 1 % успоставља водно зе
мљиште на појасу ширине 1 О m дуж обrа водотока. За ВЗ дуж во
дотока утврђују се следећа правила уре~ења и изградње простора: 

1) забрањена је градња сталних објеката и легализација по
стојећих објеката, осим хидротехни1пс~ објеката, али се може ко-

1 
ристити за пољопривредну производњу, плантажне засаде (шуме, 

воћњаци, виногради) и спортско-рекре~тивне отворене површине; 

2) не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфра
структурних система; у случају да је неопходна изградња поједи-

1 • 

них деоница инфраструктурних систеN!а са подужним положајем 

трасе иста се условљава извођењем лицијских одбрамбених систе

ма за заштиту од поплавних вода вероватноће 0,5%; 
3) на преласку плавних зона обј~кти линијских и комунал

них инфраструктурних система (саобр~ћајнице, објекти за пренос 
енергије, цевоводи) морају се висинсfи издићи и диспозиционо 
тако решити да буду заштићени од п0плавних вода вероватноће 

0,5% (тзв. двестогодишња велика в9да~; 

4) регулацију река у зони насеља, јпоред функционалних кри
теријума, треба примерити складном повезивању насеља са аква

торијом , а дуж обала река се мора осrовити слободан простор од 

најмање 7 m ширине. 1 

1.2. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА 

Изградња и уређење подручја п:риродних добара планира

них за заштиту третираће се у складх са одредбама из главе III . 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА, одељак 3. УТiјЩАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ,/ пододељак 3.6. ЗАШТИТА, 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛ
ТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТА ОДI ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПО
ГОДА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ, тачка 3.6.2. 
Заштита природни х вредности овог просторног плана. 

Уређење НКД и њихове заштићdне ок~щине третираће се на 
начин који неће директно угрожавати зоне санитарне заштите аку

мулациј е или нарушавати квалитет вdдотока у сливу, у складу са 

одредбама из главе lll . ПЛАНСКА РЕШЕЊА, одељак 3. УТИЦАЈ 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА РАЗВОЈ nqЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ, под

одељак 3.6. ЗАШТИТА , ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБ;}РА И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕ
МЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИНТЕРЕСА ЗА ОД

БРАНУ, тачка 3.6.3. Заштита непокретних културних добара овог 
просторног плана . Овим просторним Планом су утврђене опште 11 

посебне мере заштите, услови чувања и реконструкције НКД, као 
и презентације и интерпретације куЛтурног наслеђа у функцији 

посебне намене простора. До утврђивања граница и зона са ди

ференцираним режимима заштите, изградње и уређења простора, 

заштићеном околином утврђених и предвиђених за утврђивање 
НКД, која ужива исти статус заштите као добро, сматраће се целе 

катастарске парцеле на којима се то добро налази , а по потреби и 

све катастарске парцеле које се са њима граниче. 

1.3. ОСНОВНА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА НАСЕЉА 
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ И ПРИВРЕДНЕ НАМЕНЕ 

Просторним планом се утврђују основна правила изградње и 

уређења простора, и то за: 

\) централне делове насеља на подручју слива акумулације 
"Грлиште", у којима ће приоритет имати обезбеђење санитарне за
штите изворишта водоснабдевања, и то: (а) градњом комуналних 

објеката за елиминисање течних и чврстих отпадних материја у 
складу са успостављеним режимима заштите; (б) санитацијом ђу

бришта, базена за осоку, пољских клозета и сл.; (в) гашењем/кон
зервацијом локалних гробаља која се налазе у зони Il акумулације 
"Грлиште"; (г) код санатације tiриоритет имају насеља и објекти 
домаћинстава са окућницама у зони П акумулације "Грлиште" ; 

2) друге делове атара насеља, грађевинска подручја заселака 
и диспергованих групација домаћинстава, у којима ће приоритет 

имати: реконструкција и изградња стамбених и економских обје
ката, под условом да испуњавају прописане санитарно-хигијенске 

и друге комуналне услове, као и да нису у супротности са успоста

вљеним режимима заштите, при чему се, препоручује коришћење 

темеља напуштених објеката и окућнице постојећих домаћинста

ва ; нове површине за становање и друге намене могу се формира

ти и ван постојећих грађевинских подручја насеља (која су изван 
зона I и 11 акумулације "Грлиште") на основу решења просторних 
планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких плано
ва која су усклађена са планским решењима и режимима заштите 
утврђеним овим просторним . планом , Просторним планом под
ручја посебне намене слива акумулације "Бован" и Просторним 
планом подручја посебне намене транснационалног гасовода кроз 

Републику Србију. Уређење и изградња насеља, комуналних (на
сељске улице, аутобуска стајалишта, гробља и др.) и објеката дру

ге намене ближе ће се дефинисати одговарајућим просторним пла

ном јединица локалне самоуправе и одговарајућим урбанистичким 

планом или посебним програмом . До њиховог усклађивања или 

доношења, овим просторним планом утврђују се следећа правила: 

- успоставља се појас регулације дуж јавних путева и улица 

са следећим ширинама: око 25 111 за ДП I реда, око 20 111 за ДП II 
реда, око 15 m за општински/ локални пут, око 1 О 111 за некатего

рисани пут и сабирне улице , од 8 m за стамбене улице и од 6 111 за 

остале насељске саобраћајнице; 

- уређења појаса регулације улица и јавног пута у путном зе
шљишту: (а) у изграђеном простору насеља уз коловоз се изводи 

аутобуско стајалиште најмање ширине 3 ш, обострани тротоари 

најмање ширине од по 1.5 m, а само изузетно једнострани трото
ар ширине најмање 2 m; (б) ван изграђеног простора насеља из
воде се обостране банкине ширине по 1,5 m с тврдим застором; 
(в) у којем се (пре упуштања у природне реципијенте каналетом , 

са унутрашње стране банкина и сабирним колекторима), регули

сано врши захватање и одвођење атмосферских вода, уз третман 

кроз: сепаратор нафтних деривата, уз евентуални пријем сливних 

вода из стамбеног дела дворишта; 

- уређења постојећих грађевинских површина у насељима 

(грађевинске парцеле и катастарске парцеле или њихови делови 

са изграђеним објектима) којима се предвиђа: (а) адаптација/ре

конструкција постојећих кућа (и пратећих објеката у функцији 

домаћинства: вајати, млекаре, кошеви и др.) са окућницом као и 

коришћење темеља напуштених објеката за подизање нових ; (б) 

изградња нових објеката у оквиру постојећег домаћинства у функ

цији туризма, и то "гостинске смештајне јединице" као савреме
ног облика вајата (оптимално око 40 ш2 за две собе са по три лежа
ј а и заједничким купатилом и по могућности са засебним улазом) 

и "гостинске куће" (оптимално око 50- 60 m2 за објекат са две собе 
са по три лежаја, дневним боравком и ~-;rпат!1лом); (в) и зградља у 

традиционалном архитектонском стилу и спратношћу П+ПК; 

- фекалне воде домаћинстава у насељима непосредно уз 

акумулацију, као и на подручју сл ива, те Просторног плана уоп

ште, обезбеђују се водонепропусним сенгрупима одговарајућег 
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каnа11итета и одговарајућим третманом контролисаног пражњења 

и одношења у централно ППОВ ; за отпадне воде економског дела 

домаћинства предвидети водонепропусне базене и ј аме за преви

рање сточног отпада: 

- формирање нових сеоских гробаља је могуће искључиво 

ван зона [ и 11 акумуланије, односно ван 1она заштићених и пла
нираних за заштиту културних и природних добара и у складу са 

релевантним стандардима дефинисаним Законом о сахрањивању 

и гробљима ("Службени гласник СРС", бр. 20177, 24/85 и 6/89 и 
"Службени гласник РС", бр . 53/93 , 67/93 , 48/94, [О 1 /05 - др. закон , 
120/12 - УС и 84/ 13 - УС), (капацитет гробаља одређује се за пе

риод од минимум 20 година); 
- формирање сталних и привремених, санитарно обезбеђе

них сеоских депонијh чврстог комуналног отпада на локацијама 

искључиво ван зона [ и П акумулације, зона заштићених и пла

нираних за заштиту културних и природних добара, зона развоја 

туризма, сталних и повремених водотока и локалних изворишта 

у складу са прописима релевантним за ову област; неопходно је 

обезбеђење периодичног пражњења (ј едном месечно) са тран

спортом ка депонији, односно трансфер станиuи регионалне ко

муналне депоније; 

- складиштење течног горива (лож уље и сл.) и других нафт

них деривата мора бити санитарно обе:збеђено за случај неконтро

лисаног истицања или проливања ; 

- носиоци привредних и других активности које могу угрози 

ти извориште, односно нарушити квалитет животне среди не у uе

лини, у обавези су да се , у складу са чланом 8. Закона о процени 
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" , бр . 135/04 
и 36/09), обрате надлежном органу за послове заштите животне 
средине са захтевом о одређивању потребе израде Студије проце

не утицаја на животну средину; објекти пословне намене који су 

компатибилни са становањем и уколико немају негативног утицаја 

на животну средину могу се градити у зонама претежно стамбене 

и стамбено-пословне намене (ван зона [и Ј! акумулације); 

- објекти јавне намене могу да се граде у зонама са претежно 
стамбеном и стамбено-пословном наменом , као и на постојеliим и 

планираним парцелама за јавне намене утврђеним одговарајућим 

урбанистичким планом , при чему се ови објекти морају пројекто 
вати и градити тако да особама са инвалидитетом. деuи и старим 

особама омогуће несметан приступ, кретање, борава~< и рад ; 

- за изградњу нових објеката јавне и привредне намене оба

везна је израда плана детаљflе регулације, односно урбанистичког 
пројекта, који се у случају фазне изградње, раде за целину ком
плекса са јасно назначеним фазама изградње које се могу реализо
вати на начин да свака фаза може да функuионише самостално и 

као део целине . 

1.4. ОСНОВНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРА ЂЕЊА 
ЗА ОБЈЕКТЕ ТУРИСТИЧКЕ НАМЕНЕ 

1.4.1 . Основна правила уређења и юградње туристичю1х 
простора 

Правила уређења туристичких простора утврђују се: 1) као 
препоручујућа, за туристичке садржаје у оквиру насеља и концен
трисане понуде у простору/туристичке инфраструктуре, за које је 

предвиђена разрада у одговарајућим урбанистичким плановима и 
урбанистичким пројектима; 2) непосредно , за остале мање тури
стичке садржаје дисперговане понуде у простору/туристичке ин

фраструктуре. 

Плански документи на којима ће бити засновано уређење ту
ристичких садржаја планираних дестинација у оквиру постојећих 
насеља, нових насељских туристичких локалитета и пунктова , 

концентрисане и дисперзне понуде у простору јесу: 

- план детаљне регулације за: део грађевинског подручја 

насеља Лесковаu у зони Ј1 акумулације "Грлиште"; и спортско
рекреативне пун ктове на: (а) акумулацији "Грлиште" (у зони П 
акумулације), (б) платоу Тупижнице (у зони lll акумулације) ; (в) 
подбрански аква-пункт; 

- одредбе о уређењу и изградњи туристичких садржаја у 

оквиру плана детаљне регулације 1а туристичко насеље Грлиште; 

- шематски прикази уређења юсеља и правнла уређења и изград

ње просторног плана ј единице локалне самоуправе -· ·ш смештајне 

капацитете у склопу сеоског домаћинства у сеоско-туристичким 

20. новембар 2015. 

насељима ван зона l и П акумулације "Грлиште": (!) града Зајеча
ра - Леновац, Горња Бела Река , Ласово, Заграђе и Мариновац; (2) 
општине Књажевац-Бучје и Кожељ или по потреби одговарајућим 

урбанистичким плановима (после 20 17. године); 
- услови уређења у оквиру овог просторног плана - за дис

перзне нордијске ски-стазе на Тупижници, планинарске и излет

ничке стазе са пратећим објектима, полигоне посебних интереса, 

ловишта и друге садржаје дисперзне понуде у простору на под
ручју слива акумулације ,.Грлиште" , Тупижнице и осталих просто

ра у оквиру града Зајечара и општина Књаже.ваи и Бољевац. 
Усмеравајућа правила уређења туристичких садржаја у окви

ру насеља и концентрисане понуде у простору/туристичке ин

фраструктуре 1а које је предвиђена разрада у одговарајућим ур

банистичким плановима или урбанистичким пројектима садрже 

следеће одредбе: 

- у плану детаљне регулације за туристичко насеље Грли

ште - у изградњи супраструктуре треба примењивати претежно 

концентрисани концепт, ради остваривања енергетске ефикасно

сти изградње и коришћења објеката , као и омогућавања већих 

рекреативних ~Ј зелених површина ; бруто густина изграђености 

туристичког смештаја треба да се креће од 70 до 120 лежаја/hа ; 
сразмерно броју лежаја треба предвидети одговарајуће капаците
те јавних служби и сервиса (здравства, културе, администрације, 
спорта и рекреације, угоститељства, трговине, техничких серви

са. јавног саобраћаја, паркинга , гаража и др . ); туристички смештај 
треба одвојити зеленилом или мирним пешас1ким зонама од буке 

главних саобраћајни ца, забавних и рекреативних садржаја ; насеље 
ће бити опремљено прописним приступним путевима са двостра
ним прилазом , системима водовода, канализације (са уређајима за 

пречишћавање отпадних вода), електро-енергиј е и телекомуника

ција ; дворишта нових и реконструисаних објеката треба уредити · 

по узору на традиционалн е етно-амбијенте и др.; 

- за пунктове на акумулацији и планински пункт на Тупи

жници - (а) спортско-рекреативни пункт на обали акумулације 
"Грлиште' ' биће органюован на следећн начин: у зони I акумула
ције и појасу зоне 11 акумулације ширине од Ј 00 ш -- као уређена 

плажа са полигонима спортова на води, без икаквих смештајних, 

угоститељски х и санитарних садржаја (сем тушева) и без упо

требе моторннх возила и пловила (сем на електрични погон), уз 
уклањање с вих постојећих објеката сем хидротехничких објеката 
у функцији акумулације; у даљем појасу ширине од 400 111 зоне 11 
акумулаuије - са отвореним спортским теренима у зеленилу, кам
пом за шаторе, концентрисаним угоститељским и санитарним са

држајима, потребним техничким сервисом (у функцији одржавања 
плаже, водени х полигона , кампа и спортских терена) и без упо

требе моторних возила (сем на електрич ни погон), уз ригорозан 
услов да се све отпад н е воде и чврсти отпаци елиминишу ван сли

ва (отпадне воде фекалном канализаuијом , а док се она не изгра
ди - непропусним сенгрупима или цистернама са организованим 

пражњењем од стране комуналне организације у граду Зајечару) ; 

( б) подбрански аква-пункт биће орган изован као коннентрисан 
комплекс спортова на води. са већим кампом (за камп - приколице 

и шаторе), угоститељским , ·Јабавним и сервисним садржајима (у 
приземним објектима етно-архитектуре) , паркингом и др.; (в) пла
нински пункт на Туnижниuи биће организован као концентрисан 

комплекс отворених спортских терена са паркингом , угоститељ

ским и неопходним сервисним садржајима. 

У зонама туристичке намене дозвољава се изградња тури

стичких нестащюнарних објеката клупског типа (за потребе ре

креациј е и спорта, дружења и забаве туриста, спортиста и рекре
ативаца). Типови клупске намене могу бити: риболовни клуб са 
спеџијалитетима од рибе, једриличарски или марина клуб, етно 
клуб, биuиклистички клуб, дечј и клуб, ловачки клуб са специја
литетима од дивљачи , спортски клубови и др. Правила уређења 

и грађења за овај тип туристичких објеката су : минимална повр
шина парцеле је 40.0 а; објекат се поставља на ободу слободног 
зеленог простора; максимална бруто грађевинска површина (у да

љем тексту: БРГП) износи до 300 m1
, а висина објекта до 7.0 m; 

приступ парцели се обезбеђује директним излазом на јавни пут, 

минималне ширине прилаза 5.0 m; паркирање се обезбеђује на 
со пственој грађевинској парџели. У зонама туристичке намене, 
препоручује се градња туристичких објеката уз поштовање прин
ципа : интеграције еколошких н туристичке активности са комер
цијалним пословањем; био-к.11њ1атске архитектуре и еколошких 
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критеријума са малим степеном утицаја на средину; коришћења 
ОИЕ и напредних техника градње које к9ристе сунце за грејање 
и ветар за климатизацију, као и локалне tрађевинске материјале; 

усаглашености са пејзажом и др. 1 

. Услови уређења и изградње дисперз~их туристичких садржа

ја (ван насеља и концентрисане понуде у простору) за које се не 
раде урбанистички планови и урбанистички пројекти утврђују се 
овим просторним планом: 1 

- дисперзне нордијске ски-стазе на јТупижници постављаће 

се претежно на постојећим шумским и прљским путевима и ста

зама; дисперзне нордијске ски-стазе су шјирине од најмање 3 т и 
максималног нагиба до 20%; 1 

- излетничке и планинарске стазе за пешаке, коњанике и пла

нинске бициклисте на Тупижници и друг~iм просторима користиће 
првенствено постојеће шумске и пољске rутеве и стазе, уз уређе
ње нових деан.ица, без угрожавања терен~ и шуме, са маркацијом 
и пратећим објектима; на посебним теренима, где нису непосред
но угрожени туристи, дивљач и прир@да~ могу се организовати и 
стазе за џипове и крос-мотоцикле; излет~ичке и планинарске ста

зе за пешаке, коњанике и планинске бициклисте су минималног 

профила од 2 m, нагиба до 60%; стазе за dипове и крос-мотоцикле 
су профила од 4 т и нагиба до 60%; 

- полигони посебних интереса оргЈнизоваће се као концен
трисани пунктови са неопходним пратећИм објектима, на одгова
рајућим локацијама приступачним преко ~злетничких и планинар
ских стаза; на полигонима посебних интереса (за параглајдинг, 
змајеве и др.) градиће се само мали приземни рустични објекти 

бивака и склоништа; 1 

- риболовне стазе и ревири на акум)(лацији "Грлиште", Грли

шкој реци и осталим већим водотоцима rодразумевају натурално 
уређење делова обале са неопходним пратећим објектима, уз пове-

. ћ 1 
зивање са одговарају им излетничким и ~ланинарским стазама, у 

складу са одговарајућим риболовним оснрвама; риболовне стазе и 
ревири су профила од 2 т са приступима обали и малим призем
ним рустичним објектима склоништа;' 1 

- уређење ловишта обухвата организовање ловних резерва

та са хранилиштима и склоништима за ~ивљач, уређење ловних 
терена са ловачким објектима и др, у скл~iду са одговарајућим лов
ним и шумским основама; објекти лониtuта у функцији узгоја и 
заштите дивљачи, лова и смештаја лова~-щ биће рустични, од ло
калних материјала и уклопљени у природу. 

Забрањује се изградња нових викенр кућа на подручју слива 
акумулације "Грлиште" и у зонама заштите других природних и 

непокретних културних добара на подру'јју Просторног плана. 

Задржавају се постојеће викенд куће ва~ зона 1 и П санитарне за

штите акумулације које су изграђене и дозвољава се пренамена и 

доградња за стално становање на основу [ правила овог просторног 
плана (глава lll . ПЛАНСКА РЕШЕЊА , ?дењак 2. Режими зашти
те, уређења и коришћења простора овог просторног плана) . 

1 

1 

V. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

1 

!. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
и УЧЕСНИЦИ у ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 

Имајући у виду принципе и пре~оруке Европске уније у 
области политике вода 19 , које су усмерене ка обавези очувања и 

ђ 1 . 

унапре ења квалитета вода у сливовим~~. акумулација, предложен 

је оквир примене Просторног плана као1одручја на коме је поред 
развоја водопривредне инфраструктуре, еопходно обезбедити за
штиту животне средине (посебно еколо ки осетљивих станишта), 

! . 
природих вредности и културних вредности као и о.држиви развој 

• • 1 

локалне заједнице (туризма и рекреацијf и других комплементар-

них еколошки прихватљивих делатности). 
и 1 . 
нтегрално управљање водним реуурсима, просторним раз-

војем , уређењем и заштитом слива акумулације "Грлиште" у скла

ду са планским решењима и правилим~ утврђеним Просторним 
планом , као и одредбама ППРС и ВОС,1 подразумева : обезбеђење 

трајне заштите и унапређења квалитета иовршинских и подземних 

вода за потребе одрживог, избалансираkог и праведног коришће-
' ња водних ресурса; очување резервисаног простора за функцио-

нисање постојеће и даљи развој водопривредне инфраструктуре 

19 Directive of the European Parlamcnt and of the Council 2000/60/ЕС - Estab\.ishing 
Framework fог Cnmmш1 ity Action in the Field ofWater Policy. 

и објеката; успостављање зона санитарне заштите акумулације и 
поштовање режима заштите, коришћења и уређења тих простора; 

утврђивање елемената за интегрално управљање и заштиту вода, 
на основу праведне и избалансиране политике усклађивања наци

оналних/регионалних интереса за коришћење водних ресурса с 

интересима локалних заједница; стварање услова за реализацију 
компензација локалном становништву кроз развој инфраструкту

ре, активности и функција јавног значаја као и стимулацију посто

јећих и развој нових делатности компатибилних са функцијама и 
заштитом изворишта; успостављање ефикасније контроле зашти
те, коришћења и изградње простора и др. 

1.1. ПОДРШКЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

1.1.1. Подршка информационог, мониторинг и контролног 
система 

Управљање заштитом, развојем и уређењем простора у скла
ду са планским решењима и правилима утврђеним Просторним 

планом подразумева развој информационих и мониторинг система 

и унапређење контролних система у различитим областима, које 

ће у складу са законом обезбедити : 

- за развој информационих и мониторинг система 

1) Републичка дирекција за воде, Јавно водопривредно 

предузеће "Србијаводе" (у даљем тексту: ЈВП "Србијаводе", Во
допривредни центар "Сава-Дунав" (у даљем тексту: БПЦ "Са

ва-Дунав"), у сарадњи са ЈКП "Водовод", Зајечар и осталим оп

штинским/градским јавним комуналним предузећима за водовод и 

канализацију, израдом катастра загађивача вода; праћењем засипа
ња акумулације; периодичним испитивањем абиотичких и биотич
ких карактеристика акумулације и низводног тока Грлишке реке и 
израдом економских анализа коришћења воде; 

2) министарство надлежно за водопривреду, тј. Републич
ка дирекција за воде, у сарадњи са ЈВП "Србијаводе", БПЦ "Са
ва-Дунав" и ЈКП "Водовод", Зајечар надлежним за одржавање и 
управљање акумулацијом "Грлиште", успостављањем система 
мониторинга квалитета воде и система мониторинга управљања 

акумулацијом "Грлиште", као и припремом за њено укључивање у 
Водопривредни информациони систем (ВИС) Србије; а у сарадњи 

са Републичким хидрометеоролошким заводом (у даљем тексту: 

РХМ~) успостављањем мониторинга метеоролошких параметара 

у зони акумулације; 
3) министарство надлежно за послове надзора и мониторин

га водопривредних објеката континуалним оскултационим осма

трањем и систематском контролом водозахватних објеката и бране 
Грлиште"; 

4) министарство надлежно за пољопривреду и заштиту живот
не средине, у сарадњи са управама града Зајечара, те општинама 

Књажевац и Бољевац, израдом катастра загађивача пољопривред

ног земљишта и водотока за слив акумулације "Грлиште" и успо
стављањем мониторинга коришћења пољопривредног земљишта; 

5) надлежна министарства, у сарадњи са Скупштином града 
Зајечара израдом катастра загађивача акумулације у зони I и зони 
ll акумулације "Грлиште", уклањањем нелегално изграђених обје
ката из зоне 1 акумулације и успостављањем мониторинга кори
шћења земљишта у складу са режимима утврђеним овим простор

ним планом; 

6) Скупштина града Зајечара у сарадњи са Републичким гео
детским заводом (у даљем тексту: РГЗ), иновирањем катастарског 

премера и ажурирањем података о објектима у зони 1 и зони П аку
мулације "Грлиште" и површинама земљишта по власницима и 

културама; 

7) министарство надлежно за шумарство, тј. Управа за шуме 
у сарадњи са РГЗ успостављањем инвентара шума (у државном 
власништву и шуме сопственика), а у сарадњи са ЈП "Србијашу
ме" успостављањем информационог и мониторинг система о шу

мама; 

8) Завод за заштиту природе Србије и Завод за заштиту спо
меника културе Ниш ажурирањем регистара природних и непо

кретних културних добара; 

9) министарство надлежно за интегрално планирање раз

воја туризма, у сарадњи са управама града Зајечара, те општина 

Књажевац и Бољевац, формирањем информационог система о 

туризму и утицајима туризма на животну средину активностима, 
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садржајима и осталим елементима туристичке понуде на њиховим 

територијама (слив акумулације, природна добра планирана за за

штиту и сл.); 

- за унапређење контролних система 

Ј) министарство надлежно за санитарну заштиту појачаним 
надзором над спровођењем мера санитарне заштите изворишта 

акумулације "Грлиште"; 
2) министарства надлежна за водопривреду и заштиту жи

вотне средине (Републичка днрекција за воде), санитарну зашти
ту, у сарадњи са управама града Зајечара, те општина Књажевац и 

Бољевац, појачаним надзором над радом објеката и постројења за 
пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће и објеката и построје
ња за прикупљање и пречишћавање отпадних комуналних и загађе
них атмосферских вода на подручју слива акумулације "Грлиште" ; 

3) управе града Зајечара, те општина Књажевац и Бољевац 
у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду и во

допривреду, појачаним надзором над коришћењем . заштитом и 

уређењем пољопривредног земљишта , порибљавањем водотока и 

акумулације и рибарством , применом средстава за заштиту биља 

и других хемијских средстава и појачаним ветеринарско-санитар

ним надзором ; 

4) министарство надлежно за шумарство, 1ј. Управа за шуме 
појачаним надзором над газдовањем шумама и остваривањем во

дозаштитне функције шум а; 

5) министарства надлежна за животну средину и просторно 

планирање и управе града Зај ечара, као и општина Књажевац и 

Бољевац појачаним надзором над обављањем и контролом утицаја 

активности на простору акумулације (порибљавање, спортски ри

болов, акватуризам и сл . ) и слива (саобраћај. пољопривреда, тури-

3ам и др.) на квалитет ресурса и животне средине ; 

6) Управа града Зајечара појачаним надзором и спречавањем 
нелегалне изградње у зонама 1 и П акумулације ; 

7) Градска управа града Зајечара појачаним надзором над 
стањем комуналних објеката, пружањем комуналних услуга и оба
вљањем комуналних делатности, приоритетно прикушЬања и од

ношења отпада из зона l и П акумулације "Грли ште"; 
8) градска/општинске управе појачаним над:юром и спреча

вањем нелегалне изградње простора ре 1ервисаног за развој тури

зма до његовог привођења планираној намени. 

1.1.2. Препоруке за унапређеље 
институционално-орrанизационе подршке 

Управљање заштитом, развојем и уређењем простора у скла

ду са планским решењима и правилима утврђеним Просторним 

пла1юм подразумева и низ институционално-организационих ме

ра које би требало да предузимају управе града Зајечара, као и 

општина Књажевац и Бољевац и приватан сектор, у сарадњи са 

републичким ресорним органима, републичким и регионалним 

организацијама , невладиним организацијама и асоцијацијама гра

ђана, и то : 

1) организационо и кадровско јачање градских/општинских 
служби (а потенцијално и управа и /или организација на регионал

ном нивоу управљања) ради контроле коришћења , 1п1 ·радње и уре

ђења простора, управљања 3аштитом животне средине и развоја 

партнерства с невладиним организацијама и другим субјектима 

заинтересованим за унапређење животне средине; 

2) ининирање координираног упривљања животноЈ\1 среди

ном управа града/општина у сливном подручју акумулације "Гр

лиште" (као и ван сли ва , ако су корисници регионалног система 
водоснабдевања); 

3) побољшање координације r ра.:~ск11х/општи11скнх јавних 
предузећа (за комуналне делатности, урбанизilЈ\! и катастар) у по

гледу обједињавања активности на побољшању инфраструктурне 

опремљености и комуналне уређености подручја; 

4) развој и модернизација ветер11нарске 11 саветодавне пољо
привредне службе; уз обезбеђење стручног саветодавства и ин

формативно-едукативне подршке за перманентно информисање 

и образовање пољопривредних произвоl)ача у погледу 1аштите и 

уређења пољопривредног земљишта. 11римене средстава за зашти

ту биља и других хемијских средстава и друп1х мера :1ашппе вода 

и животне средине ; 

5) институционал н о организовање субјеката раз воја туризма 

ради установљења 11 координације ннтетралног развоја туристичке 

понуде подручја слива акумулације "Грлиште" (информатичко

маркетиншка подршка повезивању понуда језера и других моти

ва у окружењу - Тупижница , Парк природе и туристичка регија 
Стара планина, Ромулијана Гамзиград, Равна - Timacum Minus, 
Кучајске планине, Ртањ и клупско организовање туристичких ак

тивности спортско-рекреативне понуде у простору, модернизација 
и удруживање туристичких органюација и др.); 

6) формирање пољопривредно-туристичких задруга села које 
могу организовати и контролисати квалитет услужно-туристичких 

програма домаћинстава удружених у сеоску кооперативу и др. 

Управљање заштитом, развојем и уређењем 1юдручја Про

сторног плана би требало да се заснива на координисаном дело

вању локалних самоуправа на подручју слива акумулације "Грли

ште" и других корисника регионалног система водоснабдевања, 

путем јавног институционално-организационог аранжмана за им

плементацију компензационих шема и програма (из јавних при

хода града/општина корисника вода акумулације "Грлиште" и/или 

из дела економске цене пружања водопривредних услуга). Део по

слова за имплементацију приоритетних инвестиција од заједнич

ког интереса за више јединица локалне самоуправе може се пове

рити и Регионалној агенцији за развој Источне Србије (РАРИС) . 

l .2. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА 

Кључни учесници у остваривању Просторног плана, у скла

ду са својим надлежностима и делокругом рада су: републички 

ресорни органи, јавна предузећа и посебне организације; Скуп

штина града Зајечара и скупштине општина Књажевац и Бољевац, 

као и управе локалних самоуправа које су или ће бити корисници 

водопривредног система "Грлиште". 

Кључни учесници на републичком нивоу управљања су ми

нистарства са одговарајућим дирекцијама и управама надлежним 

за послове водопривреде, здравља, пољопривреде, шумарства, са

обраћаја и изградњу објеката, као и јавна предузећа надлежна за 

послове водопривреде, шумарства, електропривреде и путеве. У 

остваривању Просторног плана одговарајуће учешће имаће и ми

нистарства надлежна за послове заштите животне средине и про

сторног планирања, туризма и привреде; ЈКП "Водовод", Зајечар 

надлежно за одржавање и управљање акумулацијом "Грлиште", 

као и заводи надлежни за заштиту природе и споменика културе. 

У остваривању Просторног плана одговарајуће учешће узеће 

и месне заједнице , градска/општинска јавна комунална предузећа, 

дирекције за урбанизам и rрађев;шско земљиште и друге дирек

ције и установе с подручја града Зајечара и општина Књажеваu и 

Бољевац . 

Поред наведених учесника неопходно је анимирати и органи

зовати учешће других актера у остваривању овог просторног пла

на, у првом реду власнике непокретн ости, привредна предузећа, 

асоцијације произвођача, невладине организације и друге актере. 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТО РЈ-ЈОГ ПЛАНА 

Просторни план ће се спроводити двој ако: 

l) индиректно (посредно): 
- применом планских решења других просторних планова 

подручја посебне намене чији се обух ват делом преклапа са под

ручјем овог просторног плана , и то: (а) Просторног плана подруч

ја посебне намене слива акумулације "Бован" (КО Влашко Поље у 

општини Књажевац); (б) Просторног плана подручја посебне на

мене транснационалног гасовода кроз Републику Србију на делу 

у обухвату овог просторног плана на подручју (делови КО: Грли

ште. Горња Бела Река, Лескован и Леновац, у граду Зај ечару; као 

и КО Врбован, Бачевица , Добро Поље и Добрујевац, у општини 

Бољеваu) ; 

- применом и разрадом планских решења овог просторног 

плана у просторним плановима јединица локалне самоуправе за 

територије града Зајечара и општина Књажевац и Бољевац ; 
- разрадом планских решења урбанистичким плановима и 

секторским плановима ; 11 

2) директно (непосредно): 

. -- издавањем информациј е о лока цији и локацијских услова на 

основу планских решеља и nроп01иција овог просторног плана у 
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б ' 1 ф ' зони његове директне примене, за о ~\:кте у ункциЈИ водопривре-

де који се налазе у зонама 1 и П акумулацtје "Грлиште" (фаза 1). 

2 .1. СПРОВОЂЕЊЕ и РАЗРАДА ПРрстОРНОГ ПЛАНА 
ПРОСТОРНИМ И УРБАНИСТИЧКf'ЈМ ПЛАНОВИМА, 
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

и ПРОГРАМИМА 
1 

Просторни план подручја посебне намене слива акумулаци-

је "Бован" усклађен је са ОI!ИМ просторнhм планом и спроводи се 
у границама обухвата тог планског докfмента који се односи на 
режим шире зоне санитарне заштите сл~ша акумулације "Бован". 

Просторни план подручја посебне наменЬ транснационалног гасо
вода кроз Републику Србију усклађен је /са овим просторним пла
ном и спроводи се у границама обухватt тог планског документа 
у делу који се односи на изградњу инф аструктурног гасовода и 
пратећих објеката у његовој функцији, ао и формирање и успо

стављање режима коришћења појасеl\а з~штите гасовода. 
Скупштине општина/града усклад ће у целости просторне 

планове јединица локалне самоуправе и урбанистичке планове на 

обухваћеном делу територије својих оп тина/града са планским 
концепцијама, решењима и пропозицијама овог просторног плана 
пре њиховог доношења, односно донете ! просторне и урбанистич
ке планове у року од 12 месеци од дана fтупања на снагу овог ове 
уредбе . До усклађивања са овим просторним планом, просторни 
планови обухваћених јединица локалне tамоуправе и урбанистич
ки планови ван граница зона I и П а~у+улације "Грлиште" (фаза 
1) могу се спроводити у деловима кdЈИ 4FY усклађени са планским 
концепцијама, решењима и пропозицијама овог просторног плана. 

На основу овог просторног плана f купштине града Зајечара 
и општине Књажевац донеће у периоду до 2017. године следеће 
урбанистичке планове : 1 

1) План детаљне регулације за део tрађевинског подручја на
сеља Лесковац у зони 11 акумулације "Гdлиште"; 

2) План детаљне регулације за 1ЈУР4стичко насеље Грлиште; 
3) План детаљне регулације за изгР~адњу прибранске МХЕ (у 

КО Грлиште); , 
4) Планове детаљне регулације за планиране туристичке 

пунктове, и то за : спортско-рекреативри пункт на акумулацији 
"Грлиште" у оквиру КО Лесковац и КО Грлиште (у зонама I и П 
акумулације); летњи спортско-рекреатиr.и пункт на платоу Тупи
жнице у оквиру КО Горња Бела Река ( ад Зајечар) и КО Кожељ 
(општина Књажевац у зони Ш акуму аџије); подбрански аква
пункт на акумулацији "Грлиште" (ван вон1;1 санитарне заштите у 

КО Грлиште) ; 1 

5) План детаљне регулације за пцаниране линијске и кому
налне инфраструктурне системе у з0ни 1 п акумулације "Грлиште" 
за које је потребно утврђивање јавног ијтереса ; 

са цр~~~л~вд~те~=еи р~~~::(;: ~~а~:ј:~т;~рс::њ~е~=?а~%:;~и: 
заводом за заштиту споменика културе) ! 

До доношења планова генерщше t и детаљне регулације из 
претходног става, надлежан орган моЖе да изда информацију о 
локацији и локацијских услова за реко,струкцију или замену по
стојећих новим објектима на основу режима заштите, решења и 

правила овог просторног плана. На оtнову планских решења и 
пропозиција утврђених овим просторн~м планом , надлежан орган 

издаваће информацију о локацији и локацијске услове за изградњу 

нових на темељима постојећих објекага у зони II акумулације "Гр-
1 

лиште" (у складу са правилима за ову зону из главе ЈП. ПЛАНСКА 

РЕШЕЊА, одељак 2. РЕЖИМИ ЗА11ПfПЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИ
ШЋЕЊА ПfОСТОРА овог просторf!ОГ I плана) за чије делове није 
предвиђена израда одговарајућих урбанистичких планова наведе

них у претходном ставу. 

Грађевинска подручја насеља и локације туристичких пунк

това дата су оријентационо на РеферјiЈ!нОј карти 1 Просторног 
плана. У зони П акумулације "Грлиште", грађевинска подручја на
сеља ближе ће бити утврђена одговара)ућим урбанистичким пла
новима (на основу овог просторног плана), а у зони III простор
ним плановима јединица локалне само1праве. 

У периоду после 2017. годин~, н~длежне скупштине града/ 
општина донеће по потреби одговарајуће урбанистичке планове за 

1 • ђ 
централне делове сеоско-туристичких rасеља за КОЈа су утвр ени 

шематски прикази уређења у склопу просторних планова Јединица 

локалне самоуправе: 1) града Зајечара-Грлиште, Леновац, Горња 
Бела Река, Ласово, Мариновац и Заграђе; 2) општине Књажевац
Бучје и Кожељ, којима ће се по потреби, ближе дефинисати тури
стички комплекси у оквиру сеоско-туристичких насеља. 

Надлежни органи управе град/!: Зајечара, на основу овог про
сторног плана, односно донетог урбанистичког плана, донеће 

средњорочни и годишње програме уређења грађевинског земљи

шта за насеље Лесковац. 

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36.), 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, у току 
имплементације Просторног плана препоручује се израда страте
шких процена утицаја на животну средину за наведене урбани

стичке планове, уз претходно прибављено мишљење надлежног 

органа за послове заштите животне средине. 

2.2. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У СЕКТОРСКИМ 
ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА 

Спровођење и разраду планских концепција, решења и про
позиција утврђених Просторним планом у секторским плановима 
и програмима у складу са законом обезбеђују: 

1) министарство надлежно за водопривреду, тј. Републич
ка дирекција за воде, у сарадњи са ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Са
ва-Дунав" и ЈКП "Водовод", Зајечар, надлежним за одржавање 
и управљање акумулацијом "Грлиште"; усклађивањем и спро
вођењем програма антиерозивне заштите слива акумулације и 
програма мониторинга квалитета воде у сливу акумулације "Гр

лиште"; 

2) министарство надлежно за здравље које је издало решење 
о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
акумулације "Грлиште" по захтеву органа локалних самоуправа 
града Зајечара, те општина Бољевац и Књажевац, а на основу Ела
бората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања 

акумулације "Грлиште";20 

3) скупштине обухваћених опцпина/града доношењем сред
њорочних и годишњих програма развоја водоводне и канализа

ционе инфраструктуре; планова уnрав.Љања отпадом ; плана про

глашења ерозивних подручја и оперативног плана заштите од 

поплава за воде Il реда; 

4) скупштине обухваћених општцна/градова, у сарадњи са 
министарством надлежним за пољопривреду и шумарство, асоци

јацијама пољопривредних произвођача и власницима земљишта, 

доношењем интегралних програма уређења пољопривредног зе

мљишта у зонама II и ПЈ акумулације "Грлиште'', програма ре
витализације- пашњачког сточарењ.а и програма развоја органске 
производње хране; 

5) ЈП "Србијашуме" ревизијом основа газдовања шумама за 
газдинске јединице које су обухваћене овим просторним планом, а 

у сарадњи са власницима земљишта израдом програма газдовања 

шумама; 

6) ЈП "Путеви Србије" надлежно за управљање државним 
путевима, у сарадњи са надлежним управама општина/града, 

усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње, ре

хабилитације и одржавања државних путева; 

7) скупштине обухваћених општина/града, уз помоћ надле
жног министарства, ·rуристичких организација, различитих невла

диних и других организација, доношењем програма одрживог раз

воја туризма; 

8) управе обухваћених општина/града, у сарадњи с мини
старством надлежним за заштиту животне средине, усклађивањем 

и реализацијом локалних акционv.х програма заштите животне 

средине преко локалних Агенди 21 (тзв. ЛЕАI1); 
9) скупштине обухваћених општина/града доношењем и 

спровођењем локалних планова управљања отпадом и у сарадњи 

са другим локалним самоуправам11, регионалних планова упра

вљања отпадом; 

20 Упоредо са израдом овог просторно!' nл1на и Извештаја о стратешкој nроцени 

утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Грли 
ште'" на животну средину, Инстиrут за архитектуру и урбанизам Србије урадио 

је Елаборат о зонама санитарне заштите акумулације "Грлиште" у складу са 
чланом 26. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне за
штите изворишта водоснабдевања . На основу Елабората и предлога комисије за 

утврђивање услова о одређивању и одржавању зона санитарне заштите, издато 

је решење којим се одређују зоне саю11арне заштите извориurrа водоснабдевања 

акумулације "Грлиште", на основу члана 7-7. став 6. Закона о водама. 
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10) скупшrnне обухваћених општина/градова доношењем про
грама и плана мониторинга живаrне средине (ваздуха, буке, земљишта 

и др.) и програма праћења документаuије о стратешким проuенама 

угиuаја планова и проuенама утицаја пројеката на животну средину 

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА 11 ПРОЈЕКТИ 

Полазећи од планских циљева и решења, приоритетне актив

ности на имплементацији Просторног плана утврђују се за прву 
фазу имплементаuије до 2017. године, и обухватају : 

1. Развој , уређење и заштиту водопривредног објекта ,.Грлиште" 
и регионалних водопривредних система 

Планско решење 1 : 

Приоритетн~ 

активности : 

Одрживо коришћење и заштил:1. акумулације "ГртtШ'ГI.:" и ·3а 

јечарског водоводног супсистема 

l) Регулисање активности на добијању водне дозволе и упрn

вљању акуму,1ащ1јом од стране ЈКП "Водов();1" Зај~ ·•ар , 1<ао 

предуслова одрживог коришћења и заштите : 

2) Уградња лим1шграфа за континуирано праћење Ј~отока во

де, нивоа воде у језеру, протока воде 1-1извод~ю од бране, вод

них биланса , обнова, замена и осавремењавање инструмена

та за r~раћење функционисања бране ; као м ере за безбедннје 

управљање акумулацијом ; 

3) Израда управљачкоr модела за оптимизацију рада евакуа
uноних органа на брани .Ј'рлиште" у оериоду великих вода, 

у циљу смањења поnланних таласа на дсони11и Белог Тн мока 

у зони Зајечара ; 

4) Увођење мерно-информационог система са мерењем 

протока у најважнијих гра.нама систем и 11р11п1сака у нај 
важнијим чворовима, по критеријуму да ес Ci-'JCTCM учи1111 

уnрављачк" потпуно осмотривим; увођење во:1омера с· вим 

потрошачима (елиминисање паушалне наплате потрошње) ; 

5) Реконструкција водоводног супсистема Зајечара како бн се 
~·убици свели на мање О.1 20%1, уз замену свих деоница мреже 
које су од азбест-цсментннх цевовода; 

6) Изградња прибранске МХЕ на испус1у за мшшмалн11 одр

живи проток (са капацитетом 80-350 \/s) •-оја не поставља ника
кве просторне захтеве, јер се реалнзује у водном земљиuпу: н 

7) Почетак nocrynнoг nод изањ:Ј цене во.ис до нивоа који обез
беђује просту репродукцију, одржавање водоuода и ка1мл и·1а

ције и заштиту извор(-~шта Зh"у~1 улаuије "Грлнштс" . 

2. Заштита животне средине и изворишта водоснабдевања 

Планско решење 1 : 

Приоритетне 

активности: 

Планско решење 2: 

Приоритетне 

а...-~Ћвности: 

Заштита животне средш1е и акумула ције "Грл нште" од зага

ђивања 

1) Успостављање прописа1-1их режима и обележавање 1шш 1 
и 11 акумулације "Грлиштс" (прве фазе реализације) ; односно 

имајући у виду неизвесност ;~руге фазе реа:люације акуму

лације, читав простор !\Юt)'ћег нроширења :юве nоталања у 

фази 2 ве'Јано :<а КМУ од 215 шн.вес третира као зона 11 аку
мулације (фаза 1 ); 
2) Потпуно уређење зоне 1 акумулацf!ј с укл:~њањем св11х не-1 
легално саграђеиих садржаја ; 

3) Спровођење мера сшштарне зашппе акумулааијс; потпу

на санитацнја насеља Лесковац, Горња Бела Река. Леновац, 

Ласово и Врбован (редослел. rю ургенпюсти) tШ нивоу дома

ћинстава, у 11иљу спре11аваља отицања отлuдн нх вода иэ /(О

маћинстава и штала према рекама и акумулаu нји; ч11шћења 

свих дегюнија и ствараље организације за уредно одношење 

отпада; и 

4) Заштита резервисано ~ простора за зоне [и 11 за лругу фазу 

развоја акумулације "Грлнште" забрано" изградље нових 

објеката и линијских инфрастру кгурн11х система , нзу3ев и з

градње деонице транс1шщюналног гасовода кроз Републику 

Србију за који се примењују посебне мере појачане юолације 

у односу на стандардне техничке перформансе гасовода како 

се не би угрозио квалитет воде на изворишту. 

Антиерозивна заштита слива акумулације "Грлнште" 

1) Санирање свих ерозионих жаришта ! и 11 категорије н а 

сливу Грлишке реке на падинама Тугшжницс, Слеме ~~а и Ве

лике Јежевицс; 

2) Завршетак свих nнанираних антнерозивних мера (посебно 
нереализованих буј ичних преграда на Неголици , Леновачкој. 

Баћевнћкој , Ласовачкој реци н Лупоглаву) ращ1 заштите аку

мулације и уређења територије ; 

3) Антиероз"вни радови на подручју слива акумулације ,.Гр

лиште". који укупно обухватај у око 24 k1112 биолошких радоиа 
(приоритетно пошумљавање од око 11 kш2 и мелиорација л и

вада и пашњака) и око 12 .бUО ni' грађевинских радова у бу 

јиqним водотоцима (у складу с техю1 '1 ком ;юкуменпщнјом 1-ta 
нивоу идејног и главног пројекта); и 

4) регулациј а мањих водотока у зонама очуваf-!нх екосисте\Ш 
по принципима .. натуралне регулације"' . 

Очување квалитета животне средине и управљаље квалите-

Планско решење 3: том воде у сливу изворишта и низводноr-.1 делу тока Грлишке 

реке и Белог Тимока 

1) Израда плана 3ашп1те и управљања квалитетом вода у 

складу са оnнм Просторним планом; 

2) Повећање минималног щрживог протока из акумулације 
. , Гртшпе са 57 l/s на око 150 l/s (или око 10% од средњег ви-
шегодншњег просека) како би се уклопио у критеријуме по-

бољшањu режи:-.~а ма.rrих вода који се захтевају на деоницама 

река низводно од брана ; 

Приоритетне 3) спречавање развоја процеса сугрофикације Грлишке аку-
активности: мулаuије, санитацнјом насеља у сли ву, посебно непосредно 

уз језеро, што се (имајућ11 у виду смањење броја становни-

ка) м оже успешно решити израдом nропнсаних , вододрживих 

сенгрупа, кој и се контролисано празне и односе у централно 

ППОВ (ван сли ва) ; 

4) Изградња система са биолошким пречишћавањем 

отпадних вода за мања насеља, фарме, npepщte воћа и сличне 

делатности . 

3, Коришћење и заштита пољопривредног и шумског земљишта 
и шума 

Планско решење 1: Унапређење стања пољопривредног земљишта 

1) Агроледолошка анализа обрадивог земљишта и дефини-

сање агротехничких уелова газдовања земљиштем у зони 11 
акумулације ; 

2) Предузимање шпнсрозивнс заштнте на основу интегра.а-

н11х 11рш-рама уређења nољоnривредног земљишта; 

3) Санитарно безбе1Uю ск.1ад 1шпење, руковање и коришћење 

отпада из сточарске и ратарске пронзнол,ње ~t сеоских дома-

ћинста ва; 

Приоритетне 14) Развој традишюналне пољопривреде, конзервационих 
активносп1 : техника обраде земљишта и прои:шодн их п~акси ниског ин-

тензитета , уз контролисану употребу хеми3ских средL-тава, 

усклађену са еколошким захтевима подручја, ОLtување и обна-

вљање аутохтоних сорти и раса, узгој стоке на традиционални 

начин н производња локалних пољопривредних производа. 

тнгшчних за ову област: и 

5) Мел иорација л ивада и nашњака на претежно брдско-пла-

нинском терену 11 њихово коришћење одређивањем одгова-
рајућег броја грла на исг~аши. 

Промена 1-1ам е11е коришћења пољопривредних површина 

Планско решење 2: усмерена ка продуктив11ијем , потпунијем и рационалнијем 

коришћењу земљнLtгл1 

Приоритетне 
Пошумљавање нис копродуктивних пашњака и пољопривред-

активности : 
них 11овршина склон 11х ерозиј1t ( најчешће на нагибима већим 

од 30%, ранкерима и смеђе киселим земљиштима) . 

Планско решење 3: 
Повећање степена шу~юв1пости и y3roj дивљачи на обухва-
ћеним ловиштима 

1) Пошу~љавањс земљишта слабијег 11ро~11водног потенција-

ла (у рвном и приватном власништву) према динамини утвр-

1 ђеиој планом раз"оја ш умског подручја и основама 1Ћздовања 
шумама 11 програмима газдовања шумама. уз nретхоД]-lу са-

Приор11тел1с 
Ј 'ЈШСност власника/корисника земљишта; 

а~...-rивности: 
2) Повећање бројности и структуре популације ситне и пер-
нате дивљачи (зен. фазан, пољска јаребица), као и крупне ди-

вљачн (ср11а . дивља свиња) у складу са бонитетом станишта, 

као и оч ување ретких и угрожених врста ловне дивља1ш и 

остале фаувс; н 

3) Уређење ловишта " нов"х резервата за узгој дивљачи . 

4. Побољшање путне инфраструктуре и доступности подручја 

Планско решење 1 : 
Побољшање услова за безбедно и функционалннје одвијање 

саобраћаја и повезивање садржаја туристичке цон уде 

1) Модернизација. реконструкција и доградња постојећих оп-
шти11ски путева ради обезбеђ~ња заштите воде акумулације 

nри акuндентним ситуација1\ш , као и при редовном коришће-

њу општинских путева у зони 11 акумуланије ; 

2) Изгради.а општинског пута Грлиштс - Горња Бела рска -

Приоритетне 
Леновац. највећим делО.\1 у коридорима постојеhих некатего-

активности : 
рисаних путева ; 

3) Даља модернизација ~ појачано одржавање. рехабшшта11ија 

и реконструкuија постоје\шх ДП П реда; 

4) Побољшање јавног саобраћаја у функцији туршма и по-
треба локалног становништва и актнuностн ; и 

5) Формирање биuикю 1стичких и Пе.LШЈЧКИХ коридора IШ 

правну Тупижница -· ј е ·Јеро "Грл~·t1нте'' и ло обо,1у слива. 
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5. Унапређење услова развоја привредни~ делатности на подручју 

слива и окружењу 

1 i 
Планско решење 1 : Развој традиционалне пољопрkвреде и комплементарних де-

латности 

1) Развој пољопривреде, уз ств!~рање услова за ефикаснију ор-
rанску производњу, формирање (породичних) микропоrона за 
прераду пољоприврених п\)оиз~/ода, пласман производа кроз ин-
теграцију са туризмом, развој сtочарства - повећањем просечне 
величине поседа и брендирање'r' сточног фонда и производа, за-

шти~у биодиверзитета (укључуfnћи и агробиодиверзитет) и др.; 
2) Израда и спровођење пр грама за примену метода ор-

ганске/еколошке производње /хране (воћа, поврћа, шумских 
плодова, млечних про изврда и др.), примена стандарда ЕУ, 

строго контролисаног/интегрф~ног прихрањивања и заштите 
биља, адекватне исхране ,и н1ге стоке, антиерозивне обраде 
земљишта и сл.; предузимање активности за добијање ознаке 

Приоритетне дефинисаног географског пор кла; 
активности: 3) Унапређење постојећих и ;азвој нових еколощки прихва-

тљивих привредних ~елапюст , њиховим равномернијим и се· 
лективним размештајем у склr.у с успостављеним режимима 

заштите изворишта и животне редине и тржишним условима; 

4) Развој водопривреде, туризrа, шумарства и ловства на под-
ручју слива као и постојећих успешних фирми, малих и сред-
њих предузећа у окружењу пфручја Просторног плана ; ; 
5) Обезбеђење допунских или · извора прихода станов-

нишrва пружањем туристиrких! услута, ангажовањем на подиза-
њу, нези и планској експлоатаfји шума, у ловству, контролиса-
ном сакупљању и преради шумfских плодова и лековитог биља; и 
б) Едукација становништра у области заштите вода, алтерна-
тивне сеоске економије и турцстичке делатности. 

Планско решење 2: 
Развој туристичке понуде 11 ~ктивирање туристичких потен-
ЦИЈаЛа 

1) Израда и спровођење програ/..а интегралног развоја туризма и 
рекрещије за акумулацију "rрј~иште" и повезивање са понудом 
непосредног окружења (Ста11 планином и градом З'\iечар).; 
2) Омогућавање коришћења рекреацију актваторије језера и 

обалне линије (укључивши и ~елу ширину зоне 1 акумулације) 
што пружа знатно побољша~ услова за развој туризма и спор-
това на води (без употребе 1м ра са унуграшњим сагоревањем); 

3) Санитарно уређење објею"'\ у зони П и регулисање изградње 
викенд кућа и осталих туристиtке насеља у зони Ш акумулације; 

1 • 
4) Израдња спортско-рекреа; ивног пункта на акумулацИЈИ 

"Грлиште" у оквиру КО Лесковац и КО Грлиште (саобраћајни 
присtуп до границе зоне 11 аtумулације, са паркингом , купа-
лиштем са плажом и уређениr риболовним стазама); 
5) Трасирање гребенскоr ма~адамског пута од језера преко 
Мари новца до платоа Тупнж ице, за летње повезивање језе-

Приоритетне ра и насеља око језера, к""о и долине Тимока са Тупижницом; 
активности: б) Изградња прве фазе летњfг спортско-рекреативног пунк-

та на платоу Тупижнице (паркинг, терени за мале спортове, 

основни угоститељски садр,аји, основна мрежа излетничко-
планинарских стаза) ; 
7) Адаптација и опремање 9рве фазе приватног смештаја у 
Грлишту, Горњој Белој Реци ~еновцу; 
8) Разрада и примена пилот ~екта руралне економије инте-

грисане са туризмом у Горњоi Белој Реци; 

9) Организовање маниф~стаlије у Леновцу посвећене Хајдук 
Вељку; и 

1 О) Очување традиционалн~х пољопривредних газдинстава 
и руралне архитектуре, упо1]Реба традиционалних грађевни-

ских материјала и стилова градње , очување културне башти-

не .и традиционалног зн~ња 1окалног стано~ништва и промо-
циЈа локалних производа у тУризму, развој нове туристичке 

гране - геотуризма . 1 

6. Развој енергетских и комуналн+ система и објеката 

Планско решење 1 : 
Побољшање водоснабде/!ЗЊЗ становништва у сливу акумула-

ције 

') ''w"crO>•~)•" '""'1~ """"" """'"""'~" =~-Приоритетне них водоводних система на л иву акумулације "I:рлиште"; и 

активности: 2) Ревитализација и санюа~ о уређење изворишта локалних 
система водоснабдевања. 

Планско решење 2: Прикупљање и санитарно бdзбедно одвођење отпадних вода 

1) Санитација постојећих и изградња нових водонепропусних 
сенгрупа за домаћинства у !'епосредној близини и у зони 11 
акумулације, у циљу с9реч4вања отицања отпад~их вода из 
домаћинстава и штала према рекама и акумулацији; 

2) Санитација постојећих и Йзградња нових водонепропусних 
базена и јама за осоку и чвфсти стајски отпад у непосредној 

Приоритетне близини и у зони 11 акумула11ије у деловима насеља Лескс?вац, 
активности: Леновац и Грлиште; 

3) Санитациј а постојећих и lизградња нових санитарних сен-
група за домаћинства и воhонепропусних базена и јама за 
осоку и чврсти стајски отпад у зони 111 акумулације у насељи-
ма Горња Бела Река, Ленова~, Ласово, Бачевица и Врбовац; 
4) Прикупљање и санитарно безбедно одвођење атмосфер-
ских вода с путева у зонама /11 и III акумулације . 

Планско решење 3: 
Санитарно безбедно сакупљање, транспорт и депоновање ко-

муналног отпада 

1) Уклањање свих дивљих депонија, санитација постојећих 

локалних сеоских сметлишта и формираље санитарно уређе-

Приоритетне 
них сеоских одлагалишта комуналног отпада ван зоне [1 аку-

активности: 
мулације "Грлиште" и простора са успостављеним режимима 

заштите; и 

2) Организовање комуналне службе за уред1ю одношење от-
пада ка градској/регионалној комуналној депонији. 

Планско решење 4: Санитарно безбедно сахрањивање 

1) Обезбеђење комунално уређених локација за нова гробља 
Приоритетне ван зоне 11 акумулације; и 
активности: 2) Обезбеђење комунално уређене локације за сточно гробље 

ван зоне ПЈ (слива) акумулације. , 

Планско решење 5: Енергетика и енергетска инфраструкгура 

1) изградња ДВ 11 О kV "Зајечар 2 - Бољевац"; 

Приоритетне 2) реконструкција постојећих и изградња нови х трафостани-
активности: ца 10/0,4 кV; и 

3) реконструкција постојећих и изградња нових ДВ 10/0,4 кV. 

Планско решење 6: ПрименаОИЕ 

Проюводња електричне енергије из МХЕ и коришћење дру-

Приоритетна гих ОИЕ уколико није у супротности са режимима и мерама 

активност : санитарне заштите акумулације "Грлиште", заштитом при-

родних вредности и непокретних културних добара . 

Планско решење 7: 
Проширење електронске комуникационе мреже и 

побољшања поштанског саобраћаја 

1) Побољшање постојећег стања електронске комуникационе 
мреже осавремењавањем приступних мрежа, као и заменом 

постојећих аналогних и застарелих дигиталних комутација 

(централа), односно паралелно увођење нових мултисерви-

сних чворова у Леновцу, Бучју, Добром пољу и Оснићу; 

2) Изградњи нових комутационих обј еката у насељима: Вр-
бовац, Бачевица, Ласово, Лесковац; Горња Бела Река, Заграђе, 

Мариновац и Влашко Поље; 

3) Изградњи оптичких каблова за насеља у којима се граде 
Приоритетне комутације, као и за постојеће комутације које немају оптич-

активности : ке каблове ; 

4) Изградњи руралног радиотелефонског система (CDMA) за 
насеља за која се не граде комутације и ређе насељене делове 

осталих насеља; 

5) Изградњи планираних базних станица мобилних операте-

ра "Телеком Србије" а.д. - МТС, VIP mobilc d.o.o. и Telenor 
Group; и 
6) Отварање нових поштанских јединица и осавремењавање 
поштанских услуга као и увођење мобилних поштанских 

шалтера. 

Планско решење 8: 
Побољшање електронске комуникационе мреже 

у функциј и посебне намене акумулације "Грлиште" 

Приоритетна 
Уградња лимн играфа за континуирано праћење дотока воде, 

нивоа воде у језеру, протока воде низводно од бране, осавре-
активност: 

мењавање инструмената за праћење функционисања бране . 

7. Побољшање услуга јавних служби 

Планско решење 1: Повећање доступности и квалитета услуга јавних служби 

1) Реализација нових јавних садржаја, у циљу подизања укуп-

ног животног стандарда у насељима са израженим централи-

тетом; 

2) Развој нових интегрисаних услуга здравствене и социјалне 
помоћи старачким домаћинствима; 

Приоритетне 
3) Модернизација рада и пружања услуга месних канцеларија; 

активности: 
4) Модернизација рада мобилних и стационарних служби ве-
теринарске заштите; 

5) Обезбеђење услова за квалитетан пријем ТВ, радио сигна-
ла, сигнала мобилне телефоније и интернета у свим насељи-

ма; и 

6) Обезбеђење услова за редовно и квалитетно одржавање ло-

калних путева и проширење обухвата превоза ђака. 

8. Заштита природних и културних добара 

Заштита~ презентација и контролисано коришћење акумула-

Планско решење 1: ције као стабилног водног екосистема и природних добара 

планираних за заштиту 

1) Контролисано порибљавање акумулације и притока; 

2) Истраживање и израда студија заштите за просторе који су 

Приоритетне 
овим просторним планом резервисани за заштиту природних 

вредности ; и 
активности: 

3) Доношење акта о проглашењу Споменика природе 

"Туnижничка ледени ца" на основу студије Завода за заштиту 

природе Србије и сходно Закону о заштити природе. 

Планско решење 2: 
Заштита и презентација непокретних културних добара 

и њихове заштићене околине 
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Приоритетне 

а.h.'ТИВНОСПI : 

1) Заштита с1;шх непокретних културн нх добара са сгюменич

ким вредностима, независно од њиховог формалнш~ статуса; 

2) Очување, обнона и уређење традинионалних сеоских ttace
љa н нели ва (села . заселака и издвојених склопова), народног 

градитељства и традиционалних 0G1111ка принређивања у ру

ралном пределу; и 

3) Одрживо коришћење културног наслеђа за ра:шој туризма. 

9. Заштита од елементарних непогода и услови одбране 

Планско решење 1: 

Приоритетна 

активност: 

Заштита низводно~ · rюдpytfja и ст:шо в1-шштва од поплавног 

та:шса при рушењу браве "Грт1ште·• 

1 - Успостављање режима ограничене градње на :.irпy постоје
! ћ~ 1 грађевинског rюдручја насеља Грлинпе .које је у зони под 
утиш1.јем поnлав1-ю1 · таласа услСд пробијања бра не. 
- Смањење ризика од поплавног таласа у случају рушења 

бране оскултационнм осматрањем н систематском контро

лом водозахнап--1их објеката и бране. израдо~1 студије р11 з11-

ка са а11 а~шза!\1а моrућнх севзмнчких деформациј а теrена и 

унапређељем инфраструктуре за обавеu1тавање , узбуњивање 

и евакуаuиј у ста~ювништва . 

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

Ефикасност имплементације Просторног плана условљена 

је обезбеђењем координаuије предвиђених апивности и разли

читих актера/учесника. Полази се од искустава земаља Европске 

уније да се успешна координаџија може обезбедити применом 

мултисепорског приступа - комбинације мера и инструмената 

различитих политика према тематским областима и проблемима 
који се планом решавају, као и успостављањем институционал

но-организационих аранжмана и партнерства на различитим рела

цијама (јавни - приватни сектор , јавне - независне институције/ 

организације, ниво управљања - јавност и др.). Основне мере и 

инструменти различитих политика 3а имплементацију планских 

решења Просторног плана базирани су на постојећем систему 

управљања у Републици Србији , у одређеној мери се сугеришу 

мере и инструменти који ће, према очекивањима, бити дефиниса

ни и примењивани током фазе приступања Европској унији . Мере 

и инструменти за имплементацију Просторног плана су отворени 

за усклађивање с променама система управљања 11 планирања у 

Републици Србији у току остваривања овог просторног плана. 

За остваривање планских концепција, решења и пропозиција 

Просторног плана најзначајнија је примена следећих мера и ин

струмената секторских политика: 

1) развоја регионалних водопривредних система и заштите 
животне средине, и то : · 

- обезбеђење финансијских средстава из републичког буџета, 

преко министарства надлежног за изградњу, за уклањање објеката 

који се налазе у зони I, као и оних објеката у зони 11 акумулације 
који угрожавају здравствену исправност воде на изворишту; 

- обезбеђење финансијских средстава министарства надле

жног за водопривреду, тј. Републичке дирекције за воде, ЈКП "Во

довод" Зајечар , скупштина града Зајечара и општина Књажевац и 

Бољевац и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење сред

става претпристуnних програма Европске уније, за реализацију 
радова на канализационој мрежи, ППОВ и санитацији објеката и 

насеља у зонама II и Ш акумулације "Грлиште"; 
- усклађивање продајне цене воде и свих водопривредних 

услуга према начелу да се покрију сви трошкови просте репродук

ције система и трошкови заштите изворишта водоснабдевања, као 
и део трошкова проширене репродукциј е ; 

. - удруживање средстава јавних прихода Републике Србије и 
· управа града Зајечара, као и општина Књажевац и Бољевац у обла
сти водопривреде и заштите животне средине за реализацију при

оритетних активности утврђених овим просторним планом; 
- удружИвање средстава која се издвајају из буџета Републи

ке Србије преко надлежних министарстава и јавних прихода града 
Зајечара, као и општина Књажевац и Бољевац у области заштите 
животне средине и природних добара с приватним се~..-тором за ре

ализацију планских решења и приоритетних активности утврђе
них овим просторним планом , 

2) заштите и коришћења пољопривредног земљишта и одр
живог развоја пољопривреде, и то: 

- обезбеђење услова за повољну кредитну политику за инве

стирање у: програме уређења пољопривредно-шумског земљишта ; 

програме ревитализације пашња•1ког сточарења; и програме раз

воја органске производње; 

- обезбеђење пореске подршке диверзификовању сеоске при

вреде и интегралном управљању природним ресурсима, применом 

следећих мера: ороченом ослобађању од пореза, како за планира-

1 ну изградњу туристичких објеката и других услужних делатности 
на селу, тако и за улагања у оснивање малих и микро предузећа 

за откуп и прераду локалних пољопривредних производа, откуп 

и примарну прераду шумских плодова, лековитог и ароматичног 

биља, ветеринарских станица, сервиса за пољопривредну механи

зацију и сл; пореским стимулацијама за младе пољопривреднике 

који преузимају напуштена и старачка газдинства, као и за произ

вођаче који уводе методе органске производње, улажу у унапре

ђење интегралне производње воћа, ос нивају матични запат за па

шњачко сточарење и сл; смањењем пореза на пренос апсолутних 

права коришћења непокретности при куповини пољопривредног 

земљишта и напуштених стамбених и економских зграда у сели

ма; смањењем/ослобађањем од пореза на закуп пољопривредног 
земљишта и др.; 

- обезбеђење буџетске подршке Републике Србије увођењем 

дирепних субвенција и подстицаја за рурални развој , који се од

носе на: 1) одржавање и унапређење пољопривредне производње 

и пласмана ; 2) обнову и развој сеоске инфраструктуре; 3) развој и 
промоциј у руралних области, заштиту животне средине и сеоских 

предела; 4) развој и промоцију органске производње; приоритетно 
ј е коришћење средстава за следеће намене: пошумљавање тере

на угрожених ерозијом; подршка интегралним пројепима за ус

постављање пашних производних система у брдско-планинским 

областима; кошење брдско-планинских ливада за припрему сена; 

подршка интегралним пројектима руралног развоја; изградња и 

опремање центара за развој села и сл; промовисање и заштита ор

ганских производа ; промовисање и заштита локалних производа; 

доградња и адаптација објеката и набавка опреме на газдинствима 
за бављење агро, руралним и другим видовима туризма и др., 

3) заштите и коришћења шума, одрживог развоја шумарства 
и ловства, и то: 

- удруживање средстава јавних предузећа и јавних прихода 

града Зајечара, као и општина Књажевац и Бољевац, у области шу

марства и водопривреде с приватним сектором, за финансирање: 

(а) унапређење стања постојећих шума и повећања степена шумо
витости (ЈП "Србијашуме" и сопственици шума на подручју Про
сторног плана); (б) пошумљавање и одржавање шума заштитног 
карактера у сливу акумулације "Грлиште" (Министарство пољо

привреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за 

воде, ЈВП "Србијаводе", градска/општинске управе и сопствени
ци шума на подручју Просторног плана); (в) заштите и очувања 
природних добара и биодиверзитета (Управа за животну средину у 

саставу надлежног министарства , управљач заштићеног подручја, 

власници непокретности и невладине организације) ; 

- актуелизација катастра непокретности, успостављање и 
иновирање инвентуре шума у државном власништву и шума соп

ственика ; 

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републи

ке Србије преко надлежног министарства и средстава корисника 
ловишта, за потребе улагања у заштиту, производњу и узгој ди

вљачи, 

4) развоја инфраструктурних система и комуналних објеката, 
и то : 

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Репу

блике Србије преко надлежних министарстава, јавног пр.:дузећа 
надлежног за управљање државним путевима и јавних прихода 

градова и општина за државне и општинске путеве, за пројекте из

градње и рехабилитације саобраћајне мреже; 

- удруживање средстава јавних прихода града Зајечара, као 

и општина Књажевац и Бољевац и приватног сектора, уз конкури
сање за коришћење средстава претприступних програма Европске 

уније, за развој локалне комуналне инфраструктуре; 
- удруживање средстава јавних прихода града Зајечара, као 

и општина Књажевац и Бољевац и приватног сектора, уз конкури

сање за коришћење средстава претприступних програма Европске 

уније и средстава Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Свет
ске банке за инвестиционе програме и других кредитних и сред
става из донација за санитарно безбедно депоновање комуналног 
отпада, 
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5) одрживог развоја туризма, и то: 1 

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републи

ке Србије преко надлежног министарств~ и јавних прихода града 
Зајечара, као и општина Књажевац и Бољfвац у области туризма с 
приватним сектором; 

1
- обезбеђење подршке стимулативних и дестимулативних 

мера пореске политике : ослобађање или l смањење пореза на до
бит ; ослобађање или смањење пореза на +овозапослене; диферен
циране боравишне таксе и туристичке накнаде; пенали за изград-

1 • б 
њу неадекватних капацитета на туристич~сим локацијама; у рзана 

амортизација, концесије, ниже царине на (увоз опреме и др.; 

- развој модела уговорног повезив~ња/орг_анизовања, одно
сно различити видови кластерског и де9гинацијског удруживања 

(републичких, регионалних и локални'f- ) туристичких субјека

та, у креирањ. у понуде туристичких пр~· стора; избор управљача 
и контрола ефикасности управљања одр ивим развојем туризма, 

• • 1 • • 

реализацијом програма развоја туризма !f пројеката развоја тури-
стичке инфраструктуре и супраструктур~, односно уређењем гра
ђевинских подручја/локација туристИЈIКИf дестинација. 

Уговор о систему компензација (у~лова, обрачуна, модали
тета и аранжмана) власницима земтишјrа и титуларима својине 

над земљиштем за настале штете, ускраћивање и умањење доби

ти (у развоју пољопривреде и села, локmних инфраструктурних 
система, комуналних објеката, јавних сл:ужби, туризма и др.) због 
ограничења у развоју локалних заједница на подручју Простор
ног плана ради спровођења режима и мЬра заштите у зонама са
нитарне заштите републичког извориш~а водоснабдевања, зајед
нички утврђују месне заједнице у с.iiиву акумулације "Грлиште" 
са управама града Зајечара и општина Юњажевац и Бољевац, ЈВП 
"Србијаводе", ЈКП "Водовод" Зајечар и /осталим јавним предузе
ћима корисника водопривредног сиdем~ "Грлиште'', уз стручну и 
организациону подршку надлежних минИстарстава, одговарајућих 
управа, агенција и/или фондова. Таквим! уговором створили би се 
услови за реализацију одговарајућих компензација локалном ста
новништву и предузетницима, развој ин~раструктуре, активности 
и функција јавног значаја, као и за стим[>'лацију постојећих и раз
вој нових еколошки прихватљивих .целајгности компатибилних са 
функцијама и заштитом изворишта водорнабдевања. 

5754 
На основу члана 35. став 2. Закона о признавању сорти пољо

привредног биља ("Службени гласю'\к PF", број 30/1 О) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади ("Службени глас~ик РС", бр. 55/05, 71 /05 -
исправка, 101/07, 65/08, 16/11 , 68/12 - YF, 72/12, 7/14 - УС, 44/14), 

Влада доноси 
1 

ОДЛУКУ/ 
о утврђивању висине на~на.це за испитивање 

и за додатно испитивање сор11е пољопривредног 

биља 1 

1. Овом одлуком утврђује се в1;1сиLа накнаде коју плаћа под
носилац захтева за испитиваЊе сорте Ј~и признавања сорте по-

1 

љопривредног биља и за додатно испитrвање сорте пољопривред-

ног биља ради провере производне 'редности сорте. 
2. Висина накнаде из тачке 1. ове Јдлуке утврђује се по сорти 

културе, односно групи култура пољоhривредног биља, за сваку 
годину испитивања (VСU-тест, DUS-тdcт и додатно испитивање), 

1 
и то за : 

1 

1) испит.ивање производне и у1отребне вредности сорте 

(VСU-тест) за : 

1 Динара 

( l) права жита 1 81.700 

(2) кукуруз и остала просолика жита 1 90.900 

(3) шећерну репу 108.900 

(4) индустријско биље 1 90.900 

(5) крмне културе 81.700 

(6) кромпир 1 90.900 

2) испитивање утврђивања различитости , униформности и 
стабилности сорте (DUS-тecт) за: 

Динара 

(1) културе које ес испитују на територији Републике Србије 40.800 

(2) културе које се испитују у иностранству 68. 100 

откуп резултата испитивања из неке друге земље чланице Међу-

народне уније за заштиту нових биљних сорти (UPOV-a) као и 
(3) откуп резултата испитивања из Републике Србије 34.000 

3) додатно испитивање производних вредности сорте за: 
Динара 

(l) кукуруз 52.400 
(2) пu:ћерну репу 71.800 

(3) сунцокрет 52.400 

3. Висина накнаде из тачке 2. подтачка 2) редни број (\)ове 
одлуке увећава се за 8.000 динара када се ради о испитивању сор
ти повртарског биља. 

4. Подносилац захтева износ накнаде из тач. 2. и 3. ове одлу
ке уплаћује на рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од 
дана пријема обавештења да ће сорта бити испитивана . 

5. Даном почетка примене ове одлуке, престаје да важи Одлу
ка о висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте 

пољопривредног биља ("Службени гласник РС", број 115/14 ). 
6. Ова одлука сrупа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. 
јануара 2016. године. 

05 број 401-12321 /2015-1 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5755 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р . 

На основу члана 219. Царинског закона ("Службени гласник 
РС", бр. 18/10, 111 / 12 и 29/15) и члана 43. став 1. Закона о Вла
ди ("Службени гласник РС'', бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 
65/08, 16/11 , 68/12 - УС, 72/12, 7114 - УС и 44/14), 

Влада доноси 

ОДЛУКУ 

о изменама Одлуке о одређивању робе на коју се 

не плаћају увозне дажбине 

1. У Одлуци о одређивању робе на коју се не плаћају увозне 
дажбине ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 106/13 и 143/ 14), 
тачка 4. брише се. 

2. У тачки 6. ст. 1. и 3. речи : "тач . 2. и 4." замењују се речима : 

"тачке 2.". 
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи

вања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

05 број 483-12295/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5756 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р . 

На основу члана 15в став 4. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 
и 125/14), 

Влада објављује 

УСКЛАЂЕНЕ НАЈВИШЕ ИЗНОСЕ 

локалне комуналне таксе за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина 

1. Највиши износи локалне комуналне таксе за држање мо
торних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 
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возила и машина прописани Законом о финансирању локал не са

моуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47111, 93/ 12, 99/13 и 
125/14 ), усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који 

је објавио Републи чки завод за статистику, за период од 1. октобра 
2014. године до 30. септембра 2015. године, тако да глас е: 

1 ) за теретна rюзн:~а 

- за камион~.: до 2 t но<.~~шости 

- за камионе од 2 1 ДО 5 t ЈЮСИВОСТИ 

- за камиове од 5 t до 12 t tюсиnости 

- за камионе преко 12 t носнвос111 

2) за теретне 11 радне приколипе (за 11уп111чке аутомобиле) 

З ) за путн ич ка Rо111ш1 

- до 1.150 ст' 

·- преко 1.150ст' до l.300crn' 

- преко 1 .300 ст' до 1 .600 с111 ' 

- преко 1.600 ст' до 2.000 с111' 

- преко 2.000 с 111' до 3.000 ст' 

- преко 3.000 ст' 

4) за мотоцикле 

-- до 125 ст' 

- преко 125 с111 ' до 250 ст' 

- преко 250 ст' до 500 ст' 

преко 500 ст' до 1.200 с111 ' 

- преко 1.200 с111' 

5) за аутобусе и комби бусеве по ре1~истрlнзаном сею-шпу 

6) за нрикључна возила: теретне приколице , полуnрнко.1нн.1.е и 

специјалне теретне прикошще зз превС11 одреl}сю1х врста терета 

- 1 t носивости 

- ОД Ј t ДО 5 t НОСШЮСПI 

-- ОД 5 t ДО ЈО t НОСИВОСТ!! 

- ОД 1 01ДО12 t НОСИВОСТИ 

- 1-IOCИBOCTl-I прек() 12 t 

7) за вучна возшш (те1 'Јы1че) 

- чија јс снага мотора до 66 килов;па 

- чија јс снага мотора од 66--96 кюювата 

- чија је с1шга мотора од 96-132 кнл()вата 

- чија је сна~'Ј мотора од Ј 32·- 177 киловата 

- чија јс снага мотора 11реко 177 к иловата 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за прево'3 ре

квизита за лутујуће забаве. радње и атестирю~а спс u11јашпова11а 

возила за превоз пчела 

усклађ~:нн И 'НIОС 

у диr1ар1-1ма ,-ю 

l.62U 

2.170 

3.800 

5.420 

540 

540 

1.080 

1.620 

2. 170 

3.270 

5.420 

440 

650 

1.080 

1.3 10 

1.620 

50 

440 

760 

1.03[) 

1.410 

2.170 

1.620 

2.1 70 

2.720 

Ј.270 

4.350 

1.0~0 

2. Усклађени највиши износи локал не комуналне таксе из 
тачке 1. примењују се од првог дана наредног месеца од дана обја

вљивања у "Службеном гласнику Републике Србије" . 

05 број 434-1 1840/2015 
У Београду, 19. новембра 201 5. године 

5757 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р. 

На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи ("Слу
жбени гласник РС", бр. 79/05 , 101 /07, 95/10 и 99/ 14), '!Лана 67а 
Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС'', бр . 

79/05, 81 /05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67 /07 - исправка, 

116/08, 104/09 и 99/ 14) и члана 43 . став 2. Закона о Влади ("Слу
жбени гласник РС", бр . 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 
16/ 11, 68/Ј2 - УС, 72112, 7/14 - УС и 44114), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 

Републичког секретаријата за јавне политике 

Поставља се Дејан Ракетић за вршиоца дужво ..:ти помоћника 

директора Републичког секретаријата за јавне политике - Сектор 

за планирање и координацију јав них политика, на !.вест месеци. 

II 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24бројЈ19-12341 /2015 

У Београду, 19. новембра 2015. године 

5758 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р . 

На основу члана 33. став 1. Закона о јавним агенцијама ("Слу
жбени гласник РС', бр . 18/05 и 81/05 - исправка) и члана 43 . став 2. 
Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр . 55/05, 71/05 - исправ
ка, 101 /07, 65/08, 16/ 11 , 68/ 12 - УС, 7211 2, 711 4 - УС и 44/ 14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције 

за страна улагања и промоцију извоза 

Разрешава се Ненад Бј елогрл ић дужности вршиоца дужно

сти директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза са 

21 . новембром 2015. године. 

11 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србиј е" . 

24 број 119-Ј 2413/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5759 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р. 

На ос н ову члана 33 . став 1. Закона о јавним агенцијама ("Слу
жбени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - исправка) и члана 43. став 2. 
Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправ

ка, 1О1 Ю7 , 65/08, 16/11 , 68/ 12 - УС 72/ 12, 7/ 14 - УС и 44/ 14), 
Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора Агенције 

за страна улагања и промоцију извоза 

Именује се Ненад Бјелогрл ић за вршиоца дужности директо

ра Агенције за страна улагања и промоцију извоза од 22. новембра 
2015. године, најдуже на шест месеци . 

11 
Ово решење објавити у "Слvжбеном гласнику Републике 

Србије" . 

24 број Ј 19- 12416/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

Вл ала 

Председник, 

АЈЈександар Вучић, с.р. 
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На основу члана 37. став 1. Закоrа о туризму ("Службе
ни гласник РС", бр. 36/09, 88/1 О, 99/11 -1 др. закон, 93/ 12 и 84/15) 
и члана 43 . став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 
55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/\2 - УС, 72/ 12, 
7/14- УС и 44/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу директора Туристичке организације 

Србије 

Разрешава се Гордана Пламенац дужности директора Тури
стичке организације Србије. 

11 
Ово решење објавити у "Службе;'-!ОМ гласнику Републике 

Србије". 

1 

24 број 119-12325/2015 
У Београду, ~ 9. новембра 2015. године 

5761 

Влада 

Председник, 

Александар Вучиli, с.р. 

На основу члана 37. став 1. ~ш<9на о туризму ("Службе
ни гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) 
и члана 43 . став 2. Закона о Влади (, .СЬужбени гласник РС", бр. 
55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

1

16/11 , 68/12 - УС, 72/12, 
7/ 14 - УС и 44/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

1 

о именовању вршиоца дужности директора Туристичке 

организације С~бије 
I 

Именује се Марија Лабовић за вршиоца дужности директора 

Туристичке организације Србије. 

Il 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24број 119-12327/2015-1 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5762 

Влада 

Председник, 

Александар Вучиli, с.р. 

На основу члана 34. став 2. 3акона о туризму ("Службе
ни гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 991111- др. закон, 93/12 и 84/15) 
и члана 43. став 2. Закона о Влади ("fлужбени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/ 11 , 68/ 12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44114), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Туристичке организације Србије 

Разрешава се Драган Поповић д)(Жности члана Управног од

бора Туристичке организације Србије . 

11 
Именује се Александра Павићевић , дипл . економиста из Бео

града, за члана Управног одбора Туристичке организације Србије. 

111 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије" . 

24 број 119-12427/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5763 

Влада 

Председник, 
Александар Вучић, с.р . 

На основу члана 58. став 1. Закона о ученичком и студент
ском стандарду ("Службени гласник РС", бр. 18/1 0 и 55/ 13) и чла
на 43. став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07,65/08, 16/ 11 ,68/ 12 - УС, 72/12, 7/14-УС 
и 44/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика 

средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду 

Разрешава се Душко Бабић дужности вршиоца дужности ди

ректора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у 
Београду. 

11 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24 број 119-12358/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5764 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с . р. 

На основу члана 54. став 2. Закона о ученичком и студент
ском стандарду ("Службени гласник РС", бр. 18/10 и 55/13) и чла
на 43. став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07,65/08, 16/11,68/12 - УС, 72/12, 7/14-УС 
и 44/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о именовању директора Дома ученика средњих школа 

;,Јелица Миловановић" у Београду 

Именује се Душко Бабић за директора Дома ученика сред

њих школа "Јелица Миловановић" у Београду. 

II 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24 број 119-12359/201.5 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р. 
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5765 
На основу члана 56. став 2. Закона о ученичком и студентском 

стандарду ("Службени гласник РС", бр. 18/1 О и 55/13) и члана 43. 
став 2. Закона о Блади ("Службени гласник РС", бр . 55/05, 71/05 -
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- УС, 72112, 7/ 14 - УС и 44/14). 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о престанку дужности директора Дома ученика 

средњих школа у Лесковцу 

Новиuи Илићу престај е дужност директора Дома ученика 

средњих школа у Лесковцу, збоr истека мандата. 

II 
Ово решење објавити у ,.Службеном гласнику Републнке 

Србије". 

24 број 11 9-12361 /2015 
У Београду. 19. новембра 2015. године 

5766 

Влада 

Гlредседник, 

Александар Вучић, с.р. 

На основу члана 54. став 2. Закона о ученичком и студентском 
стандарду ("Службени гласник РС", бр. 18/10 и 55/ 13) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 -
исправка, 101/07, 65/08, 16/11 , 68/12-- УС, 72/12, 7/ 14 -- УС и 44/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о именовању директора Дома у•1еника средњих ш1~ола 

у Лесковцу 

Именује се Иван Илић за директора Дома ученика средњих 

школа у Лесковцу. 

ll 
Ово решење објавити у "Службеном гласн ику Републике 

Србије". 

24 број 119-12363/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5767 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић , с.р. 

На основу члана 16. став 2. Закона о јавним агенцијама 
(, .Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81 /05 -- исправка) , а у вези 
са чланом 56. став 2. Закона о враћању оду3ете имовине и обеште
l1ењу ("Службени гласник РС", бр . 72/l l , 108/ 13, 142/14 и 88/15 
-- УС) и члана 43 . став 2. Закона о Влади ( .. Службени гласник РС", 
бр . 55/05, 71/05 ·- исправка , 1 О1 /07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС. 72/ 12, 
7/14 - УС 11 44/ 14), 

Влада Ј tонос11 

Р Е ВЈ Е ЊЕ 

о ра-зрешењу и именовнњу члана Управног одбора 

Атенције за реституцију 

Разрешава се Милован ~fвановић дужности члана Управног 

одбора Агенције за реституцију. 

20. новембар 2015. 

11 
Именује се Драган Вујовић, економиста из Ужица, за члана 

Управног одбора Агенције за реституцију. 

111 
Ово решење обј авити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24 број 119-12405/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5768 

ВЈЈада 

Председник, 

Александар Вучић, с. р. 

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима 
("Службени гпасник РС", бр . 119/ Ј 2, 116/ 13 - аутентично тумаче

ње и 44/14 - др. закон) , члана 43 . став 2. Закона о Влади ("Службе
ни гласник РС'', бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08. 16/ 11 , 
68/ 12 - УС, 72/ 12, 7/14 - УС и 44114) и члана 14. став 2. Одлуке о 
усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт нафте наф
товодима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом 

о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр . 66/ 13 и 94/13), 
Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о именовању ЧЈ~ана Надзорног одбора Јавног предузећа 

"Транснафта" 

Именује се Владимир Ћорић, дипл. правник из Београда, за 

члана Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Транснафта". 

Ј1 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 

24 број 119-1240112015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5769 

Влада 

Лредседник, 

Алекса11дар Вучић, с.р. 

На основу члана 44. став 1. Закона о ра'1уноводству ("Слу
жбени гласник РС", број 6211 3), тач ке 3. Одлуке о образовању 
Националне комисије за рачуноводство ("Службени гласник РС", 
бр. 65/06, 91 /06, 99/06, 28/09 и 99/ 1 О) и '!Лана 43. став 2. Закона 
о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/ 11, 68/ 12 - УС, 72/ 12, 7/ 14- УС и 44/ 14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању члана Националне комисије 

за рачуноводство 

Разрешава се Марко Маринковић дужности члана Национал

не комисије за рачуноводство . 

11 
Именује се Милован Филимоновић , државни секретар у Ми

нистарству финансија, за члана Националне комисије за рачуно
водство. 

~-- ~~ .... ",РФ2Јјf ____ ..,,.., • .,. .... " ... 3'9 .... "". -----···-·-•-Lltk-!~«4 
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ш 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24 број 119-12332/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5770 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р . 

На основу члана 94. став 2. Закон~\ о ревизији ("Службени 
гласник РС", број 62/Ј 3), тачке 3. О.цлу,е о оснивању Одбора за 
јавни надзор над обављањем ревизије ("Службени гласник РС", 

број 93/13) и члана 43. став 2. Закона о Вfсади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05" 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16111 , 68/12 - УС, 
72112, 7/ 14 - УС и 44114), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни 

надзор над обављањем ревизије 

Разрешава се Зоран Ћировић дужности члана Одбора за јав
ни надзор над обављањем ревизије. 

IJ 
Именује се Жарко Милићевић, председник Комисије за хар

тије од вредности, за члана Одбора за јkвни надзор над обавља-
њем ревизије . 1 

ш 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

. 24број 119-12330/2015 
У Београду, ~9. новембра 2015. године 

5771 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с .р . 

На основу члана 11 . став 2. Одлуке о оснивању Информаци-
1 

оно-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Срби-
је - АМРЕС" ("Службени гласник РС"; бр. 28/ 10, 35/ 12 и 4611.3) 
и члана 43. став 2. Закона о Влади (, .,Службени гласник РС", бр. 
55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,116/ 11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/ 14 - УС и 44/1 4), 

1 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 
1 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Информационо-комуникационе ~установе "Академска 

мрежа Републике Србије - АМРЕС" 
1 

Разрешава се Душан Пајин дужности члана Управног одбора 

Информационо-ком уникационе установе "Академска мрежа Репу
блике Србије - АМ РЕС", из реда запосдених, на лични захтев. 

1 

11 
Именује се Немања Нинковић, мастер инжењер електротех

нике, за члана Управног одбора Инфррмационо-комуникационе 

установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС", из реда 
запослених . 
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Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 

24број 119-12195/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5772 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р . 

На основу тачке 3. став 2. Одлуке о образовању Радне гру
пе за координацију активности на примени модела развоја елек
тронске упrаве Републике Естоније ("Службени гласник РС", број 

17 /15) и члана 43 . став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", 
бр.55/05 , 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/ 11,68/12 - УС, 72/12, 
7114 - УС и 44/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању руководиоца, заменика 

руководиоца и секретара Радне групе 

за координацију активности на примени модела 

развоја електронске управе Републике Естоније 

Разрешавају се дужности у Радној групи за координацију ак
тивности на примени модела развоја електронске управе Републи
ке Естоније: 

1. Душан Стојановић, руководилац, 

2. Небојша Васиљевић, заменик руководиоца, 
3. Вања Буквић, секретар. 

ll 
У Радну групу за координацију активности на примени мо

дела развоја електронске управе Републике Естоније именују се: 

1) за руководиоца: 
- Татјана Матић, државни секретар у Министарству тргови

не, туризма и телекомуникација; 

2) за заменика руководиоца : 

- Дражен Маравић, државни секретар у Министарству др

жавне управе и локалне самоуправе ; 

3) за секретара: 
- Небојша Васиљевић , виши саветник у Министарству трго

вине, туризма и телекомуникација. 

111 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републ ике 

Србије". 

24 број 119-12204/201 5 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5773 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с . р. 

На основу члана 130. став 4. Закона о здравственој зашти

ти ("Службени гласник РС'' , бр . 107 /05 , 72/09 - др. закон , 88/ 1 О, 
99/ 10, 57/ 11 , 119/ 12, 45/13 - др. закон и 93/ 14) и члан а 43. став 2. 
Закона о Влади ( "Службени глас1шк РС", бр . 55/05 , 71 /05 - ис 
правка, 101/07, 65/08, 16/ 11 , 68/12 - УС. 72/12 , 7/ 1 4 - УС 1144/ 14). 

Влада доноси 

РЕ ШЕЊ Е 

о разрешењу члана Управног одбора Кли~нР1ког 1.(ентра 

Србије 

Разрешава се асе . др сци . мед. Марко Ерцегова ц дужности 

члана Управног одбора Клиничког центра Србиј е. н а лич ни 1ахтев. 
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!! 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24 број 1 19-12418/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5774 

Влада 

Председник , 

Александар Вучић, с . р . 

На основу 'Шана 130. став 4. Закона о здравственој зашти
ти ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон , 88/10, 
99/1 О, 57/1 Ј , 119/12, 45/ Ј 3 - др . закон и 93/14) и члана 43 . став 2. 
Закона о Влади ("Службени гласник РС', бр . 55/05, 7 l/05 - ис
правка, 101/07, 65/08, Ј 6/11 , 68/ 12 - УС, 72/ 12. 7/ 14 - УС и 44/ 14). 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње" 

Ра.1решава се проф . др Слободан Славковић дужности пред

седника Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести 

"Дедиње" . 

1Т 

Именује се асе. др сци. мед. Марко Ерцеговац, Клиника за 

неурологију Клиничког центра Србије, за председника Управног 

одбора Института за кардиоваскуларне болести .,Дедиње". 

ш 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24 број 119-12419/2015 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5775 

Влада 

Председник , 

АЈЈександар Вучић , с.р. 

На основу •~лана 130. став 4. Закона о здравственој зашти
ти ("Службени гласник РС", бр . 107/05, 72/09 - др . закон , 88/ 1 О, 
9911 О, 57/1 1, 1Ј9/ 12 , 45/13 - др. закон и 93114) и члана 43 . став 2. 
Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - ис

правка, 101 /07, 65/08, 16/ 11 , 68/ 12 - УС, 72/ 12, 7/14 - УС и 44/14), 
Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Надзорно~- одбора 

Института за рехабилитацију 

Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Института 

за рехабилитацију: 

1. др Мојсије АнђИћ , 

2. Игор Скулић. 

ll 
У Надзорни одбор Института за рехабилитацију именују се 

за чланове : 

1) др Драгана Недић , Институт за рехабилитацију. 

2) Теа Коматина, Институт за рехабилитацију. 

111 
Овим решењем замењује се Решење о разрешењу и именова

њу чланова Надзорног одбора Инситута за рехабилитацију ("Слу
жбени гласник РС", број 89/15). 

IV 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије" . 

24 број 11 9- 12420/20 15 
У Београду, 19. новембра 2015. године 

5776 

Влада 

Председник , 

Александар Вучић, с .р. 

На основу члана 79. ст. 1. и 2. Закона о државним службени
цима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 ~ исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67 /07 - исправка , 1Ј 6/08, l 04/09 и 99/ Ј 4 ), а у 
вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи ("Службени 
гласник РС", бр. 79/05, 10 1/07, 95/ 10 и 99/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о престанку рада на положају помоћника министра 

привреде 

Мр Јелени Поповић престаје рад на положају помоћника ми
нистра привреде - Сектор за инфраструктуру квалитета и безбед

ност производа на тржишту, због престанка радног односа писме

ним отказом - од 2. октобра 2015. године. 

11 
Ово решење објавити у , ,Службеном гласнику Републике 

Србије". 

24 број 1 1 9-1 0861 /20I5 
У Београду, 19. новембра 20 Ј 5. године 

5777 

Влада 

Председник, 

Александар 'Вучић, с.р. 

На основу члана 20. став 2. Закона о спољним пословима 
("Службени гласник РС" , бр. 116/07, 126/07 - исправка и 41/09) 
и члана 43. став 2. За кона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 
55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/ 14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу генералног конзула Републике Србије 

у Шангају, Народна Република Кина 

Поставља се Дејан Маринковић на дужност генералног кон
зула Републике Србије у Шангају, Народна Република Кина . 

п 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 

05 број 1Ј9-12225/2015 
У Београду, 19. новембра 20] 5. године 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с . р. 

~~. р ... ~~.~ ~" -....."~---------·------- -
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5778 
На основу члана 61. став 13. и члана 69. став 4. Закона о бу

џетском систему (,',Службени гласник РС'1 , бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 , 93/ 12, 62/ 13, 63/ 13 - исправка, 108113, 142/14 и 68/15 -др. 
закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади ~"Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,! 16/11, 68/12- УС, 72/12, 
7114 - УС и 44/14), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуliе буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Законом ~ буџету Републике Срби

је за 2015. годину ("Службени гласник ~С", бр. 142114 и 94/ 15) и 
Решењем о употреби средстава текуће буР,етске резерве ("Службе
ни гласни~ РС", број 48/ 15), са Раздела 26 - Министарство рудар

ства и енергетике, Глава 26.2 - Управ;;~ :за[ резерве енергената, Про
грам 2401 - Управљање робним резервама, функција 430 - Гориво 

и енергија, Програмска активност 0001 -~Формирање и одржавање 

обавезних резерви нафте, апропријација економска класификација 

421 - Стални трошкови, средства у укуп*ом износу од 480.000 ди
нара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раз-

. дела 16 - Министарство финансија, ТТроtрам 2402 - Интервенциј- . 
ска средства, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване 

1 
на другом месту, Програмска активност 0001 - Текућа буџетска 

резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства 

резерве и распоређују се Министарству рударства и енергетике 

- Управа за резерве енергената, ради обезбеђивања недостајућих 
средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запо

слених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса на терет 

послодавца за месец октобар и новембар 2015. године. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше
ња распоређују се у оквиру Раздела 26 - Министарство рударства 
и енергетике, Глава 26.2 - Управа за резерве енергената, Програм 

2401 - Управљање робним резервама, функција 430 - Гориво и 
енергија, Програмска активност ООО 1 - Формирање и одржавање 
обавезних резерви нафте, апропријација економска класификаци

ја, и то: 
- 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у изно

су од 400.000 динара; 
- 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу 

од 80.000 динара. 
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи

нансија. 
4. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

05 број 401-12408/2015 
У Београду, 19. новембра2015. године 

Влада 

Председник, 

Александар Вучић, с.р. 

МИНИСТАРСТВА 

5779 
· На о~нову члана 31. ст. 2. и 3. ~ак~на о ефикасном коришће

њу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13), а у вези са чла
ном 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", 
бр. 79/05 , 101/07, 95/ 10 и 99/14), 1 

Министар рударства и енергетике доноси 

РЕШЕЊ~ 
1 

1. Овлашћује се Машински факултет Универзитета у Београ
ду из Београда, Краљице Марије 16, з~ обављање послова обуке 

1 
енергетских менаџера и овлашћених енf ргетских саветника. 

2. Машински факултет УниверЗИТ\':Та у Београду ће обуку из 
тачке 1. обављати у складу са законом 1 Правилником о условима 
у погледу кадрова, опреме и простора фрганизације која спроводи 
обуку за енергетске менаџере и овлашћене енергетске саветнике, 

1 

Правилником о начину спровођења и смржини програма обуке за 
1 

енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим 
• 1 

условима, програму и начину полагања испита за енергетског ме-

наџера ("Службени гласник РС", број 12/15), као и у складу са пре
порукама за начин рада и унутрашњу оЈјганизацију организације за 
обуку које су прилог уз јавни позив за ~збор организације за обуку 
енергетских менеџера и овлашћених енергетских саветника. 

3. Овлашћење за обављщье послова обуке из тачке 1. траје че
тири године од дана доношења овог perneњa и може се обновити. 

4. Ово решење се објављује у "Службеном гласнику Републи-
ке Србије". · ' 

qpoj 401-00-00204/2/2015-06 
У Београ.Цу, 19. октобра 2015. године 

Министар, 

Александар Антић, с.р . 

5780 
На основу члана 16: став 8. Закона о транспорту опасног те

рета ("Службени гласник РС", број 88/10), 
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до-

носи 

ПРАВИЛНИК 

о ближим условима за издавање и одузимање 

именовања телу за оцењивање усаглашености цистерне 

за транспорт опасног терета у друмском саобраћају 

Члан 1. 
Овим правилником ближе се прописују услови за издавање и 

одузимање именовања телу за оцењивање усаглашености цистер

не за транспорт опасног терета у друмском саобраћају (у даљем 

тексту: цистерна). 

Члан 2. 
Под појмом цистерна у овом правилнику сматрају се кон

тејнер цистерна, преносива цистерна, демонтажна цистерна и 

трајно причвршћена цистерна, са својом опремом за руковање 

и конструктивном опремом, које се у складу са дефиницијама у 
Европском споразуму о међународном друмском транспорту опа

сног терета - ADR ("Службени гласник РС - Међународни угово
ри", бр. 14/13 и 2/14 - исправка - у даљем тексту: ADR), користе 
за транспорт опасног терета, а које не спадају у покретну опрему 

под притиском. 

Члан 3. 
На основу захтева за именовање који подноси тело које се 

пријављује за оцењивање усаглашености, Управа за транспорт 
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опасног терета (у даљем тексту: Управа) именује тело које испу

њава услове, у складу са законом којим се уређује транспорт опа

сног терета . 

Чл ан 4. 
Услови за издавање именовања телу за оцењивање усаглаше

ности цистерне за транспорт опасног терета у друмском саобра
ћају су: 

1) да је привредно друштво, установа Или друго правно лице 

регистровано у Републици Србији за обављаље послова техничког 

испитивања и анализа, истраживања и експериме1палног развоја у 

техничко-технолошким наукама ; 

2) да је акредитовано у складу са стандардом SRPS !SO/l ЕС 
17020 за обим послова који је неопходан за оцењивање усаглашености 
цистерне или да поседује друrу одговарајућу документащ~у којом мо

же докюати оспособљеност за онсњивање уса~ла~.1.1ености нистерне; 

3) да има најмање три :;ап ослена лина са стеченим високим 
образовањем из области машинског ш1жењерства на једном од 

следећих нивоа: 
( 1) основне студије у трајању од најмање четири ~·одине; 

(2) основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова; 

(3) мастер академt.:ке студије, ако ј е лн це ·завршило 11 основне 
студије на студијском програму 113 области машинског инжењерства; 

(4) специјалистичке струковне студије , ако је шше завршило 

и основне струковне студије н<~ стуrt11 ј ско\1 пpo1·pavi y И1 области 
машинско г инжењерства , 

и који имају нскуспю од ttаЈ ,'-ЧЊС ;;'-· г 10.щ на v обављању по
слова оuењивџ11,а ycaiлaJif'."lll..\" 111 ; ,-, ' "': !с: 

4) И.\Нi нaj\tc:H l")~ jc_(ii t г -5<1110\_ \,;111 '' ;1 1н1 по ,Јругом о~нову а н
гажованог л и ца са звање :. ; с вро11с к" 1 нн ж,:љсрџ ·1а 3<1 Р.арива ње ил и 

међунаро;1 н о1 :111жењср:~ ·1 ,1 ;;.ш:1р11р.,: : "..: : 

5} 11\1;1 Н:~· \1;,t11 ·н~. l !1:._'ј1: ' ,~ ..-· 1·.: \ 1 ~ч:ноsу :11-1п1 _жока-

на :н1Ц.Ј С-1 (.'СГt ф~ " ц:Јј\~:нt~·· ,,Н! 11~ ') :1": 
('\)да п u..:c~tyje 0.11 iJH .~pajyt11: 11111. 1 !.. ~}р 11 101<~1 ц 11ју !!'1 кој 1 1i1.1а ћс: 

обављ:~ти 011.с1ы1 вање у с: Ј 1 лаше1111 с r·11 цие" rcp11e; 
7) да li t".: >:.Jyjc · 1с \н 11чку 011 ре'1) 1: 1\1говара_iућс у ређај е н ео п 

ходн е 'Ш обав:ьањ~ 1;с·<-: нн~ :\ онс1ы11~'111,~t \·с:~1·_1 1Ј 11 1с н ос· 1 u 1.tнстсрнс: 
8) да 1, .. :;ј с о_, ."<'ЧЈ~! 1; . • 1ручн) .•1 111• р;пуру, пропщ:с и 

ба :1у IH\.l.JT:H 1.t~ i._·т_·:·" , "': 1. f 

9) ;щ rюcc;1) .i<." о ;i o::apaj ) 11;. 1•:фор11:т1 ч ку ;1 спс1,- г ронску 

опрему ·Ја вођење свидс111~11је о 1пв 1'111 сн11ч 1 1ос , юв11\1а оцењивања 

усаглашс 1 юст1Ј цистеrliс ' с.1с 1'Тi)<>Н r. ., прс'НО•' н ·щсш1 аја и раЗ \IС
ну по;щтаю.t L~J ).t11pi.1B1)\~. 

Ч·1<lli.::, 

Ако пр~с· 1 Јf1С .~t;..i н1_11 у 11,аnа 11 1.. .~1i t)_t y l'JiOBa 11 · ~ LЈл ан u 4. о вог 
правил ни ка, Ш !•:llOR.1fl1)\I Tl~JI Y Се,, l Y '1"~] ' l,\ICflOBa11,c Ја O llCЊ l !f!a

њe усаг.·~ашеностн 1t 11cтcp11t:. 

-~~:П/1 6 
Овај 11р;~ш 1 Ј 11-Н1 <. l· -, } 1 .. 1 1 ~t l1 ia1 :' O •:\it)Г .·1 ~1 1r 11 ()Д . 1~1н Ј оf1ј:1в1ьи 

вања у "С 1 ужбе1юм г;1r1с111 1к) !'c11yii. 1111:: \ p6 11_ic". 

l1pltj 1 10-00-000Ј41 20 1 5-0 1 
\' i)t.:»1 р;1 1)'. 6. l!IШ\.':-1fipa 20 15. 1 ОШ ! ! Ј С. 

М1 111нс1 ар . 

111 чнЈ1 .. 1р ~ора на .\!нх:~ј.нши li , ср. 

~"I K ! 
На ос1 н н~~ L!.1.1н · +:· L'(,;\· i 11. ''" 11(J!·t. 1~): r· :)1:;11..1 101 tl'-

peтa ("С.1 1 у1+~6~1 ~11 Ј. f Ш.'ННЈ.: ! ( ··. \)р\)_ј \" jf\;. 

Мr11 1ИСПЈ!' 1 р:1 i)1'ВИ11-.рс;-11:1, ".-111:-r,-oil<l1:1 ., 1 11 ;фрас1р' ~Hpt: }l!\

>ll'C IJ 

о iл . 

за транспорт одређеног опа ·11u1 ·1 ерел1 у дру~н:ком 

саобраћаЈу 

Члан 1 
Овим 1 ;rх1111с111ико' 1 прони суiс ес 11ач1111 прсг.1е.lа 11 обележа

t{аља посу.' tС !Ј("!!Ша ·)11 : ЈЫ'< ~поrн с1т11:1ј с·н , '· · ·Н1<1,:1 1 01 1 СЈ)ета у ,1рум
ском саобраћају 

Члан 2. 
Овај правилник не примењује се на посуду возила која спада 

у покретну опрему под притиском. 

Члан 3. 
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сле

деће з начење: 

1) преглед посуде је поступак контролисања посуде возила 
кој и обухвата прво контрол исање пре пуштања у експлоатацију, 

периодично контролисање, међуконтролисање или ванредно кон

тролисање, а који се врши у склиду са одредбама Поглавља 6.8 
Европског споразума о међународном друмском транспорту опа

с ног терета - ADR ("Службени гласник РС - Међународни угово
ри", бр . 14/1 3 и 2/14 - исп равка -у даљем тексту : ADR); 

2) посуда возила је једна или ви ше трајно причвршћених ни

стерни за транспорт опасног терета у друмском саобраћају, без во

зила или возног постоља , која се састоји од једног или више тела 

цистерни, њихових делова и опреме, као и делова за спајање са 

возилом нли возним постољем, у складу са Поглављем 6.8 ADR; 
3) идентификациона плочица је плоча од нерђајућег метала 

причврћена на посуди возила и у коју су утиснути или на сличан 

начин унесени неопходни подани о посуди возила, у складу са од

редбом 6 .8.2.5.1 ADR; 
4) овлашћено стручни Лllfe је лице које Управа за транспорт 

о пасног терета овлашћује да испитује и означава жигом цистер

ну за транспорт опасног терета у складу законом којим се уређује 

област транспорта опасн ог терета и које испуњава услове у складу 

са прописом којим ес уређују услови у погледу стручне оспосо

бљености које мора да испуњава овлашћено стручно лн це које ис
питује посуду под притиском 11л11 цистерну за транспорт опасног 

терета; 

5) 11. 1 re11ofiш10 те.10 је ј е пр11вре,1но друштво, установа ил и 

друто правно л ине које Уп ра ва за транспорт опасног терета име

нује за онењивање усаглашености uистерне за транспорт опасног 

терета у друмском саобраћају у складу са :законом којим ес уређује 

област транспорта опасног терета и које 11спуњава услове у складу 

са прописом којим се уређују ближи усло ви за издавање и одузи

мање и>v1еновања за оцењивање усапашености цистерне за тран

спорт опасног терета у друмском caoбpaliajy. 

Ч.:~ан 4 
Ilpcrлe:t 11 обс:1ежавањс посуде возила обавља овлашћено 

стручно лине према захтевима предвиђеним у Поглављу 6.8 ADR, 
тако што: 

! ) врши неопходна ко нтролисања и испитивања у зависности 
од врсте исmп11в:.~ња н стања посуде во·шла, у складу са стандар

дом SRPS EN 12972; 
2) ут 13 рђује саобра·1ност цистерне са достављеном докумен-

1 а нијо~1 ю ч:Ја11;~ 6_ овог щ1ан11m-111ка: 

3) врш11 преr:1 ел опреме -;а ру 1'овањс и конструктивне опреме 

у складу са одредбама 6. S.2.2 и 6 .8.2.4. 1 А DR и захтевима из стан 

ларда који су н аведени у табел11 6.8.2.6.1 ADH.; 
-+ ) поставља свој ж 11 г н а ю то предвиђено место на 1щентифи

кац1юној ГIЛОЧИ llИ. 

Прегле:џ1 ес обаl\Јьају на :юкац11јн коју обезбеђује именовано 
тело , у ск: 1 џду са aкpe;r 1пa L1 11.io r\ 1 . 

Пре1 ·.1сш1 ес \ЮГу rзр1ш1т 1·1 и нп .1о кациј и власн и ка возила, 

у кол11ко ·1а 10 110стој е усл ов11 који ес односе на захте ве безбедно
с п 1 11 ': с · 1 а 11.1а р;ш S Гl.PS EN 12СЈ72 ·зп посуду воз ила. 

Ч ла н 5. 
Пре прегледа, посуда воз 11 ла се ч11сти тако да у њој не буде 

оспп ака щпернје која је претходно превожена у пистсрни. 

Члан 6. 
1 Јре 1;1,_ i 1 1,ку;1с' вотнла ·за транспорт опасног терета врши се 

на основу писаног 1ахтева власника возила, његовог овлашћеног 

представн ика ил и корисника возила (у даљем тексту: власник). 

Уз зnхтев за 11реглед посуде возила , власник доставља доку
ментацију за посуду, која садржи : 

1) техничку документацију произвођача посуде вшила; 
2) дlжум енташ1ју о реловном периоди чном 11/или ва нредном 

ИСГ 1 1 1П!133ЊУ ПОС~·.1С ВОЗ И.'Т3 у претходном пер110ду: 
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3) последњи извештај о контролисању посуде возила, ако се 

не врши прво контролисање посуде возила; 
4) техничку документацију о поправkама на посуди возила, 

ако су извршене; 

5) техничку документацију о конструктивним преправкама 
на посуди возила, ако су извршене; и 

6) идентификациону ознаку шасије ЩЈзила на којој се налази 
посуда возила. 

За прво контролисање посуде возила, поред документације 
из става 2. овог члана, доставља се докумЈнтација о одобрењу ти
па са свим релевантним подацима у складу са тачком 5.2.2.1 стан-
дарда SRPS EN 12972. . 

За периодично контролисање односн0 међуконтролисање по-
• 1 

суде возила, поред до~ументациЈе из става ј2. овог члана, доставља 

се претходни извештаЈ именованог тела о контролисању. 
За ванредно контролисање посуде в?зила, до кога је дошло 

због попр~вке или преправке на посуди ~озила, доставља се до
кументација из става 3. овог члана и комплетна документација о 
преправци односно поправци . 

Члан 7. 1 

О прегледу посуде возила овлашђенЬ стручно лице сачиња-
• 1 

ва извештај о контролисању посуде возила (у даљем тексту: изве-

штај) , који издаје именовано тело. 
На основу позитивног извештаја из с~ава 1. овог члана, овла

шћено стручно лице на идентификацишюј плочици својим жигом 
потврђује да посуда испуњава захтеве из фоглавља 6.8 ADR и зах
теваног стандарда. 

У случају негативног резултата, . овл,шћено стручно лице са
чињава извештај и доставља га Управи. 

Власник возила чува извештај из става 1. овог члана. 
Именовано тело код којег се врши kонтролисање води еви

денцију издатих извештаја за посуду и чу~а их у досијеу о посуди 
возила, укључујући и фото-документацијr, у складу са прописом 
којим се ~ређује начин спровођења оцењивања усаглашености. 

. Члан 8. 
1 

Ако Је идентификациона плочица оштећена, неодговарају
ћег изгледа, нечитљива, потпуно попуњснh и сл. , поставља се нова 

ф . 1 

идент~ икациона плочица на КОЈУ се пре~осе потребни подаци са 
постојеће, осим да~ма периодичних конrrролисања, које утиски
вањем жига потврђује овлашћено стручн~ лице које је вршило по
следње периодично контролисање. 

Подаци унесени на нову идентификациону плочицу потвр

ђују се, после последњег.периодичног коrтролисања посуде вози
ла, утискивањем жига КОЈИ мора бити у с~ладу са прописом којим 
се утврђује облик жига за означавање испитане посуде возила за 

транспорт опасног терета. 

Власник возила цистерне чува стару идентификациону пло

чицу. 

Ако је идентификациона плочица ИЗIЈ'бљена, замењује се од
говарајућом новом идентификационом пlлочицом коју обезбеђује 
произвођач посуде. 

У идентификациону плочицу ущ>се lce подаци на основу тех
ничке документације и досијеа посуде возила цистерне чију веро

до~тој ност утискивањем жига потврђује рвлашћено стручно лице 
које Је вршило последње периодично контролисање. 

У случају да је произвођач престао 1са радом, подаци за пло

чицу обезбеђују се у складу са одредбам~ 1.8.7.1.6 и 1.8.7.1.5 ADR. 

Члан 9. 
о ' 1 ваЈ правилник ступа на снагу осмрг дана од дана објављи-

вања у "Службеном гласнику Републике Србије". 
1 
1 

Број 110-00-00013/2015-01 
У Београду, , 6. новембра 2015. године 

Министар, 

проф . др !Јорана Михајловић, с.р. 

5782 
На основу члана 32. став 10. Закона о оружју и муницији 

("Службени гласник РС", број 20/15), 
Министар унутрашњих послова доноси 

ПРАВИЛНИК 

о поступку давања оружја на послугу 

Члан Ј. 

Овим правилником прописује се изглед пријаве и поступак 

давања оружја на послугу. 

Давање на послугу ловачког оружја 

Члан 2. 
Власник регистрованог ловачког оружја (у даљем тексту: по

слугодавац), у току лова може дати другом ловцу своје регистро

вано ловачко оружје на послугу. уколико ловац који узима оруж

је на послугу (у даљем тексту: послугопримац), поседује оружни 
лист за ту врсту оружја. 

Послугодавац или његов овлашћени представник мора бити 

присутан за време трајања послуге. 

Послуrопримац мора за све време трајања послуге код себе 

имати оружни лист за своје регистроnано ловачко оружје исте врсте. 

Регистровано ловачко оружје може се дати на послугу без 
присуства послугодавца за време трајања послуге, уз претходну 

пријаву надлежном органу. 

Приликом пријаве послуге код надлежног органа морају би
ти присутни послугодавац и послугопримац. 

Пријава о давању на послугу ловачког оружја (Образац l), 
одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Послуга оружја стрељачких организација и правних лица 

и предузетника који се баве обуком у руковању ватреним 

оружјем 

Члан 3. 
Стрељачке организације и правна лица и предузетници која 

се баве обуком у руковању ватреним оружјем могу своје регистро

вано оружје давати на послугу корисницима њихових услуга. 

Послугодавац, односно, овлашћени представник правног ли

ца или предузетника послугодавца, мора бити присутан за време 

трајања послуге. 

Стрељачке организације могу своје регистровано оружје да
ти на послугу кориснику својих услуга за потребе такмичења, без 

присуства послугодавца, односно његовог овлашћеног представ

ника за време трајања послуге, уз претходну пријаву надлежном 

органу. 

Приликом пријаве послуге код надлежног органа морају би
ти присутни послугодавац и послуrопримац. 

Пријава о давању на послугу оружја стрељачких организа

ција (Образац 2), одштампана је уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Када стрељачка организација даје оружје на послугу другој 
стрељачкој организацији, уговор о послузи мора садржати елемен

те које садржи Пријава из става 5. овог члана. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи

вања у "Службеном гласнику Републике Србије", а почиње да се 
примењује 5. марта 2016. године. 

Број 01-10811/15-3 
У Београду, 16. новембра 20 15. године 

Министар, 

др Небојша Стефановић, с.р. 
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Република Србија 

Министарство унутрашњих послова 

Полицијска управа 

Полицијска стан и ца 

Број 

датум 

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА 

1. Подаци о власнику регистрованог ловачког оружја (rюслугодавац) : 

(и ме и пре3име односно нюив правног лица или предузетника) 

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ) 

\број личне карте ил и другог идентификационог документа) 

ОБРАЗАЦ 1 

2. Подаци о л ицу коме се даје ловачко оружје на послугу (послугопримац): 

(им е и презиме односно нюив правног лица или предузетника) 

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ) 

(број личне карте ил и другог идентификационог документа) 

3. Подаци о ловачком оружју које се даје на послугу : 

(број оружног листа, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број) 

Ловиште где ћ е се користити оружј е : _ _ ________ ____ _ 

Датум и време за које важи пријава: 

rюслугодав~щ послугопримац 

(м . 11 .) 

Потпис овлашћеног л ица 
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Република Србија 

Министарство унутрашнl.их послова 
1 

Полицијска управа 

Полицијска станица 

Број 

датум 

Гii5Ctшlf 1 Број 95 

ОБРАЗАЦ 2 

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ОРУЖЈА СТРЕЉА ЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1 

1. Подаци о власнику регистрованог оружја (послугодавац): 

1 

(назив стрељачке организације) 

(седишта и МБ) 

(број личне карте 'или другог идентификационог документа овлашћеног лица) 

2. Подаци о лицу к9ме се даје оружје на послугу (послугопримац): 

(име и пре~име односно назив правног лица или предузетника) 

(адреса п~ебивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ) 

(број лиЧ:не карте или другог идентификационог документа) 

3. Подаци о оружјх које се даје на послугу: 

(број оружног лфта, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број) 

Датум и време за које важи пријава: _____________ _ 

послугодавац послугопримац 

(м.п.) 

Потпис овлашћеног лица 

111 



112 Број 95 . :: .. '&~i.«111••••• ГiiifC!;:l.J!JS. I 
·········~·''\\:li{< 

20. новембар 2015 . 

5783 
На основу члана 268. ст. 13. и 1.6. и члана 269. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласни'к РС", бр. 

41/09, 5311 О, 1О1 / Ј Ј , 32113 - УС и 55/ 14), 
Министар унутрашњих послова доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила 

Члан 1. 
У Правилнику о регистрацији моторних и Г1рикључних возила ("Службени гласн ик РС", бр. 69/1 О, 10111 О, 5311 ! , 22/12, 121/12, 

42114, 108/14 и 65/15), цртежи 32 и 33 који су одштампани уз тај Г1равилник и чине његов саставни део, замењују се новим цртежима 32 
и 33 који су одштамГ1ани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Прилог 1. - СГ1исак ознака регистарских подручја, који је одштамГ1ан уз Правилник о измени Правилника о регистрацији моторних 
и прикључних возила ("Службени гласник РС", број 53 / Ј 1) и чини његов саставни део, замењује се новим Прилогом 1. - Списак ознака 
регистарских подручја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу тридесетог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Број О 1-7050/ 14-8 
У Београду, 16. новембра 2015. године 

Министар, 

др Небојша Стефановић, с.р . 
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Прилог 1. 

СПИСАК ОЗНАКА РЕГИСТАРСКИХ ПОДРУЧЈА 

На територији Републике Србије утврђују се следећа реги
старска подручја: 

1) регистарско подручје Алексащ1,ровац (АЦ-АС), које обу
хвата територију општине Александровац; 

2) регистарско подручје Алексинац (АЛ-АL), које обухвата 
територију општине Алексинац; ' 

З) регистарско подручје Аранђеловац~ (AP-AR), које обухвата 
територију општине Аранђеловац; 

4) регистарско подручје Бајина Башта (ББ-ВВ), које обухвата 
територију општине Бајина Башта; 

5) регистарско подручје Бачка Паланfса (БП-ВР), које обухва
та територију општине Бачка Паланка; 

6) регистарско подручје Бачка Топола (БТ-ВТ), које обухвата 
територију општине Бачка Топола; 

7) регистарско подручје Београд (БГ-ВG), које обухвата те
риторију градских општина: Барајево, :Вш\шовац, Врачар, Гроцка, 
Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, ,Нови Београд, Обрено

вац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сур

чин и Чукарица ; 

8) регистарско подручје Бечеј (БЧ-ВС), које обухвата терито-
рију општине Бечеј; 1 , 

9) регистарско подручје Богатић (БЋ-ВС), које обухвата те

риторију општине Богатић ; 

10) регистарско подручје Бор (БО-Вq>), које обухвата терито
рију општина: Бор и Мајданпек; 

11) регистарско подручје Бујановац / (БУ-ВU), које обухвата 
територију општине Бујановац) ; 1 

!2) регистарско подручје Ваљево (BA-VA), које обухвата те

риторију општина: Лајковац, Љиг, Миониrа, Осечина и града Ва-

· љева; 1 

1 З) регистарско подручје Велика П11ана (ВП-VР), које обу
хвата територију општине Велика Плана; 1 

14) регистарско подручје Власотинце (BЛ-VL), које обухвата 
територију општине Власотинце; 1 

15) регистарско подручје Врање (ВРЈ VR), које обухвата тери
торију општина: Босилеград, Владичин XfiH, Прешево, Трговиште 

и града Врања; 

! 6) регистарско подручје Врбас (BCNS), које обухвата тери
торију општине Врбас; 

! 7) регистарско подручје Врња<rка ?ања (ВБ-УВ), које обу
хвата територију општине Врњачка Бања; 

18) регистарско подручје Вршац (Blli-VS), које обухвата те
риторију општина : Вршац, Бела Црква и Џландиште; 

Ј 9) регистарско подручје Гњилане (liЛ-GL), које обухвата те
риторију општина: Гњилане, Витина, Коfовска Каменица и Ново 

Брдо; 

20) регистарско подручје Горњи Милановац (ГМ-GМ), које 
обухвата територију општине Горњи Милановац ; 

21 ) регистарско подручје Деспотовац (ДЕ-DЕ), које обухвата 
територију општине Деспотовац; 1 

22) регистарско подручје Ђаковица, (ЂА-DА), које обухвата 
територију општина: Дечани и Ђаковица; 

23.) регистарско подручје Зајечар C3iA-ZA), ~оје обухвата те
риторију општина: Бољевац, Сокобања и iграда Зајечара; 

24) регистарско подручје Зрењанин (ЗP-ZR) , које обухвата 

територију општина : Житиште, Нова Ц~ња, Нови Бечеј, Сечањ и 
града Зрењанина; 

25) регистарско подручје Ивањица (ИЦ-IС) које обухвата те

риторију општине Ивањица ; 
26) регистарско подручје Инђија (ИH-IN) , које обухвата тери-

торију општине Инђија ; 1 
27) регистарско подручје Јагодина {ЈА-ЈА), које обухвата те

риторију општине Рековац и града Јагодине; 

28) регистарско подручје Кањижа (µ-КА), које обухвата те

риторију општине Кањижа; 

29) регистарско подручје Кикинда ~КИ-КI), које обухвата те
риторију општина: Кикинда, Нови Кнежевац и Чока; 

ЗО) регистарско подручје Кладово Q<Л-KL), које обухвата те

риторију општине Кладово ; 

Број 95 115 
З !) регистарско подручје Књажевац (КЖ-КZ), које обухвата 

територију општине Књажевац; 
32) регистарско подручје Ковин (КО-КО), које обухвата тери

торију општине Ковин ; 

33) регистарска подручје Косовска Митровица (КМ-КМ), ко

је обухвата територију општина: Вучитрн , Звечан, Зубин Поток, 
Лепосавић, Србица и Косовска Митровица; 

34) регистарско подручје Крагујевац (КГ-КG), које обухвата 
територију општина: Баточина, Кнић, Лапово, Рача и града Кра
гујевца; 

35) регистарска подручје Краљево (KB-KV), које обухвата те
риторију града Краљева; 

36) регистарска подручје Крушевац (КШ-КS), које обухвата 
територију општина : Брус, Варварин, Ћићевац и града Крушевца; 

37) регистарско подручје Лебане (ЛБ-LВ), које обухвата те
риторију општине Лебане; 

38) регистарско подручје Лесковац (ЛЕ-LЕ), које обухвата те

риторију општина: Бојник, Медвеђа, Црна Трава и града Лесковца; 
39) регистарско подручје Лозница (ЛО-LО), које обухвата те

риторију општина: Крупањ, Љубовија, Мали Зворник и града Ло

знице; 

40) регистарско подручје Лучани (ЛY-LU), које обухвата те

риторију општине Лучани ; 

41) регистарско подручје Неготин (HГ-NG), које обухвата те

риторију општине Неготин; 

42) регистарско подручје Ниш (HИ-NI), које обухвата терито
рију општина: Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Сврљиг и 
града Ниша; 

43) регистарска подручје Нова Варош (HB-NV), које обухва
та територију општине Нова Варош; 

44) регистарско подручје Нови Пазар (НП-NР), које обухвата 

територију града Новог Пазара; 

45) регистарско подручје Нови Сад (HC-NS), које обухвата 
територију општина : Бач , Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србо

бран, Сремски Карловци, Темерин, Тител и града Новог Сада; 

46) регистарско подручје Панчево (ПА-РА), које обухвата те
риторију општина: Алибунар, Ковачица, Опово и града Панчева; 

47) регистарско подручје Параћин (ПН-РN), које обухвата те

риторију општине Параћин ; 

48) регистарско подручје Петровац на Млави (ПТ-РТ), које 
обухвата територију општине Петровац на Млави; 

49) регистарска подручје Пећ (ПЕ-РЕ), које обухвата терито

рију општина : Исток, Клина и Пећ; 

50) регистарска подручје Пирот (ПИ-РЈ), које обухвата тери

торију општина : Пирот, Бабушница, Бела Паланка и Димитров

град; 

51) регистарско подручје Пожаревац (ПО-РО) , које обухвата 

територију општина : Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагу

бица, Кучево, Мало Црниће и града Пожаревца; 

52) регистарско подручје Пожега (ПЖ-РZ) које обухвата те
риторију општине Пожега; 

53) регистарско подручје Прибој (ПБ-РВ), које обухвата те

риторију општине Прибој; 

54) регистарско подручје Призрен (ПЗ-РZ), које обухвата те
риторију општина: Призрен, Гора, Ораховац и Сува Река; 

55) регистарско подручје Приј епоље (ПП-РР), које обухвата 

територију општине Пријепоље; 
56) регистарско подручје Приштина (ПР-РR), које обухвата 

територију општина : Глоговац, Косово Поље, Липљан, Обилић, 

Подујево и града Приштине; 

57) регистарско подручје Прокупље (ПК-РК), које обухвата 

територију општина: Прокупље, Блаце, Житорађа и Куршумлија; 
58) регистарско подручје Рашка (PA-RA), које обухвата тери

торију општине Рашка; 

59) регистарско подручје Рума (PY-RU), које обухвата тери
торију општина: Рума, Ириг и Пећинци; 

60) регистарско подручје Свилајнац (CB-SV), које обухвата 
територију општине Свилајнац; 

бl) регистарско подручје Сента (CA-SA), које обухвата тери
торију општина Сента и Ада; 

62) регистарско подручје Сјеница (CJ-SJ), које обухвата тери
торију општине Сјеница; 

63) регистарско подручје Смедерево (CД-SD), које обухвата 
територију града Смедерева; 
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64) регистарско подручје Смедеревска Паланка (СП-SР), које 

обухвата територију општине Смедеревска Паланка ; 

65) регистарско подручје Сомбор (CO-SO), које обухвата те
риторију општина: Апатин, Кула , Оџаци и града Сомбора; 

66) регистарско подручје Сремска Митровица (CM-SM), које 
обухвата територију града Сремске Митровице; 

67) регистарско подручје Стара Пазова (CT-ST), које обухва
та територију општине Стара Пазова ; 

68) регистарско подручј е Суботица (CY-SU), које обухвата 
териториј у општине Мали Иђош и града Суботице; 

?9) регистарско подручје Сурдулица (СЦ-SС), које обухвата 

територију општине Сурдулица; 

70) регистарско подручје Топола (ТО-ТО), које обухвата те
риторију општине Топола; 

7 1) регистарско подручје Трстеник (TC-TS), које обухвата те
риторију општине Трстеник; 

72) регистарско подручје Тутин (ТТ-ТТ), које обухвата тери

торију општине Тутин ; 

73) регистарско подручје Ћуприја (ЋУ-СU), које обухвата те
риторију општине Ћуприја; 

74) регистарско подручје УБ (УБ-UВ), које обухвата терито
рију општине УБ; 

75) регистарско подручје Ужице (YE-UE), које обухвата тери
торију општина: Ариље, Косјерић, Чајетина и града Ужица; 

76) регистарско подручје Урошевац (YP-UR), које обухвата 
територију општина: Урошевац, Качаник, lUтимље и Штрпце; 

77) регистарско подручје Чачак (ЧА-СА), које обухвата тери
торију града Чачка ; 

78) регистарско подручје Шабац (ША-SА), које обухвата те
риторију општина: Владимирци, Коцељева и града Шапца; 

79) регистарско подручје Шид (ШИ-SI), које обухвата тери
торију општине Шид. 

АГЕНЦИЈЕ 

5784 
Н а основу члана 39. став 1. а у вези са чланом 414. став Ј. За

кона о енергетици ("Службени ГЈ ~асник РС", број 145/12), 
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 314. сед

ници од 16. новембра 2015. године, донео је 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на 11 .гtанове преузимања мерних 

уређаја, односно мерно-регулационих станица 

Даје се сагласност на: 

1) План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регула

ционих станица у објектима постојећих купаца, односно произво

ђача природног гаса број 386, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа за дистрибуцију пр~1родног гаса "Гас-Рума' · , Рума, на 

седници од 25. септембра 2015. године : 

2) План преузимања мерчи ;: уређаја, односно мерно-регула

ционих станица у објектима поетој сћих купаца, односно произво

ђача природног гаса број 16Ј2/ 1 , ~шје је донео Надзорни одбор .Јав

ног предузећа за дистрибуцију ;-аса Ингас ј.11 . , Инђија, на седници 

одржаној 24. октобра 2015. годи . ·iе ; 

3) План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регула
ционих станица у објектима r1 l•Појећих купаца, односно произ

вођача природног гаса број 1-1 3012015-21 , које је донео Управни 
одбор ДЈКП "Полет", Планд111.~гге , на седници од 21. септембра 
2015. године: 

4) План преузимања мерннх уређаја , односно мерно-регула

ционих станица у објектима постојећих купаца, односно произво

l)ача природног гаса број 600, које ј е донео директор Јавног преду
зећа "Гас", Темерин , 22. септембра 2015. године; 

5) План преузимања мерних уређаја , односно мерно-ре
гулационих станица у објектима постојећих купаца, односно 

произвођача природног гаса број 662/ 15 које је донео директор 

Привредног друштва за дистрибуцију гаса у мешовитој својин и 
. ,Лозница-гас" д.о.о . Лозница, 30. септембра 2015. године; 

6) План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регула
цио1шх станица у објектима пщ;тојећих купаца, односно произ

вођача природног гаса број ПО, који је донео директор Друштва 
са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса 

,. ГАС" д . о.о. Бечеј , 28. септембра 20 15. године; 
7) План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регула

ционих станица у објектима постојећих купаца, одн осно произво

ђача природног гаса број 2011Ј 5-1 које је донео Одбор директора 

Друштва са ограниченом одговорношћу "Сомбор-гас" за изград
њу гасовода и дистрибуцију природног гаса, Сомбор, 15. септем
бра 2015. године ; 

8) План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регула
ционих станица у објектима постојећих купаца, односно произ
вођача природног гаса број 02- 1 770/02-15 које је донео Надзорни 
одбор јавног предузећа за послове дистрибуције гаса "Ковин-гас", 
Ковин , на седници од 23 . октобра 2015. године; 

9) План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регула
ционих станица у објепима постојећих купаца, односно произво
ђача природног гаса број 2962-2, који је донео директор Акцио
нарског друштва "Гас-феромонт", Стара Пазова, 22. септембра 
2015. године; 

l О) План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регу
лационих станица у објепима постојећих купаца, односно произ
вођача природног гаса број О 1-96712015, који је донео Надзорни 
одбор ЈП "Врбас-гас" на седници од 29. септембра 2015. године . 

1l 
Ову одлуку обј авити у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

Број 411 /2015-Д-Оl/49 

У Београду, 16. новембра 2015. године 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије 

Председник, 

Љубо Маћић, с.р . 

5785 
На основу члана 53. тачка 6) и члана 39. став l. Закона о 

енергетици ("Службени гласник РС", број 145/ 14), 
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 314. сед

ници од 16. новембра 2015. године, донео је 

ОДЛУКУ 

l . Дај е се сагласност на Правила о раду дистрибутивног си
стема природног гаса број 1-298 која је донео Надзорни одбор "Ју
горосгаз" а.д. Београд, на седници од 30. јуна 2015. године . 

2. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 

Број 683/2015-Д-О l/1 
У Београду, Јб . новембра 2015. године 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије 

Председник, 

ЈЬубо Маћић, с.р. 
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На основу чл. 5. и 15 . Закона о Аген~ији за борбу против ко
рупције ("Службени гласник РС'', бр. 97)08, 53/10, 66/11 - УС и 
67/13 - УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), у поступку за од
лучивање о постојању повреде Закона о tгенцији покренутом по 
службеној дужности против Зорана Бојовића из Александровца, 
Крушевачка 12/ 11- 2, 

Директор Агенције за борбу пр0тив корупције, 15. јануара 
2015. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

1. Утврђује се да је Зоран Бојовић , заменик председника Скуп
штине општине Александровац, поступио супротно одредбама чла

на 35. Закона о Агенцији, на тај начин, шrо није у року који му је 
одређен коначним решењем Агенције број 014-404-00-0259/14-08 
од 23. октобра 20 14. године, пренео управ.Ifачка права у привредном 

друштву "РИЗ'' д.о.о. Александровац, па lljly се на основу члана 51. 
став 3. Закона о Агенцији за борбу проти в ~орупције изриче 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА I)\ РЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕ
ШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕf-!ИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДIЮВАЦ 

11. Изрека и сажето образложење ов~г решења биће објавље
ни у "Службеном гласнику Републике Ср@ије" и у "Службеньм ли

сту општине Александровац". 

111. Трошкове објављивања овог решења сносиће Зоран Бојо
вић, о чему ће Агенција донети посебну qдлуку. 

Образложење 

Решењем директора Агенције за борбу против корупције (у да

љем тексту: Агенција) од 23. октобра 2014. године, број 014-404-00-
0259/14-08, утврђено је даје Зоран Бојовић изабран 24. августа 2013. 
године на јавну функцију заменика председника Скупштине општи

не Александровац, поступио супротно одредбама члана 35. Закона о 
Агенцији, на тај начин што није пренео управљачка права у привред
ном друштву "РИЗ" д.о.о. Александровац у законском року од 30 дана 
од дана постављења на функцију, па му је изречена мера упозорења, 

којом је обавезан да у року од 15 дана од дана достављања решења 
изврши пренос управљачких права у наведеном привредном друштву. 

Увидом у списе предмета утврђено је да је именованом ре

шење Агенције достављено 1. децембра 2014. године као и да у 
остављеном року није пренео управљачка права на правно или фи
зичко лице које није повезано лице. 

На основу одредбе члана 51. став 3. Закона о Агенцији и члана 
192. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист 
СРЈ", број 33/97, и "Службени гласник РС", број 31 / 1 О), који се сходно 
примењује у поступку пред Агенцијом на основу члана 3. став 4. За
кона о Агенцији, одлучено је као у ставу l диспозитива овог решења. 

Одлуке у ст. II. и Ш. диспозитива овог решења донете су при
меном одредаба члана 54. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији . 

Број О 14-404-00-0259/14-08 

Директор, 

Татјана Бабић, с.р. 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 

5787 
На основу члана 7. став 1. тачка 9. И члана 19. став 2. тачка 1 О. Закона о коморама здравствени х радника ("Службени гласник РС", 

бр. 107/05 и 99/ 10), 
. Скупштина Фармацеутске коморе Србије, на седници одржаној у Београду 5. октобра 2015 . године. донела је 

ОДЛУКУ 

о изменама и допtнама Одлуке о утврђивању износа надокнада за увис у именик, 
за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из име1ш1~а, увереља 11 потврда 

[ из евиденција Фармацеутске коморе Србије 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању износа нщцокнада за упис у именик, за издавање и обнављање л ице1щс, '3а 1пданање извода из именика, 

уверења и потврда из евиденција Фармщеутске коморе Србије ("Службени гласник РС', број 4/ 15). у ставу 2. •1ла11а 3. број : "5.000" за-
мењује се бројем: " 1.000" . [ 

Члан 2. 
По добијању сагласности министарства надлежног за послове здравља, ова одлука објављује ес у "Службеном глас1111ку Ре11ублике 

Србије" и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Број 166/4-3 
У Бео rра,1у. 5. октобра 2015. годи не 

С1Сушпп1ш1 Фармацеутске коморе Србије 

Председник, 

Биљана Илић, с.р. 
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У складу са чланом 68. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 1О1/05, 90/07, 95/l О, 36/l l, 6/12 - усклађени износи, 69/12 -

усклађени износи, 93/12 и 8/13 - усклађени износи, 64/13 - усклађени износи, l 08/13 и 4/14 - усклађени износи, 79114 усклађени износи , 
5/15 - усклађени износи и 67 /Ј 5 - усклађени износи) и чланом 40ђ Закона о акцизама ("Службени гласник РС'', бр. 22/01 , 73/01, 80/02, 
43/03 , 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101 /05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 , 1 ОЈ / 11 , 6/12 - усклађени дин . износи, 43/ 12 
- одлука, 76/ 12 - одлука, 93/12, 119/12, 8/13 - усклађени дин. износи, 47/13, 4/14 - усклађени износи , 68/ 14 - др . закон, 142/14, 4/15 -
усклађени износи , 5/15 - усклађени износи и 55/ 15), 

British American ТоЬассо SEE d.o.o ., Булевар Михаила Пупина 165г, Београд, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, 
које важе од 4. децембра 2015. године. 

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

Ред. бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине 

1. ВАТ SEE d.o.o. цигарета Pall Ма\! (Pocket Red) 

2. ВАТ SEE d.o.o. цигарета Pall Mall (Pocket Blue) 

3. ВАТ SEE d.o.o. цигарета Vogt1e (Lilas) 

4. ВАТ SEE d.o.o . цигарета Vogue (Bleue) 

5. алт SEE d.o.o . ци гарета Dunhill Fine Cut (Swiss Blend) 

6. ВАТ SEE d .o.o. цигарета Dunhill Fine Cut (Master Blend) 

7. ВАТ SEE d.o.o. t\и rарета Dunhill Fine Cut (Blonde Blend) 

8. ВАТ SEE d.o.o. uигарста Dunhill Classic Blend · 

Ове малопродајне цене објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

5789 

Паковање 

20 ком . 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком . 

20 ком . 

20 ком . 

20 ком . 

Малоn~одајна цена 

(у динарима) 

по јед. мере 
по паковању 

(пакл ица) 

190 

190 

300 

300 

300 

зоо 

300 

300 

190 

190 

зоо 

300 

300 

300 

зоо 

зоо 

Директор, 

Athanasios Trimis, с.р. 

У складу са чланом 68. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6112 - усклађени изн. и 69/12 -
усклађени изн., 93/ 12 и 8/ 13 - усклађени износи, 64/ 13 - усклађени износи , 108/ 13 и 4/ 14 - усклађени износи, 79/ 14 усклађени износи, 
5115 - усклађени износи и 67 /15 - усклађени износи) и чланом 40ђ Закона о акцизама ("Службени гласник РС'', бр. 22/01, 73/01, 80/02, 
43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 , 101/05 - др . закон , 61/07, 5/09, 3 1/09 , 101110, 43/Ј Ј , 101/11 , 6/12 - усклађени дин. износи, 43/ i2 
- одлука, 76112 - одлука, 93/12, 119/ 12, 8/ 1 З - усклађени дин. износи, 47/ 13, 4/14 - усклађени износи , 68/ 14 - др. закон, 142/14, 4/ 15 -
усклађени износи 5/ 15 - усклађени износи и 55/Ј 5), 

British American ТоЬассо Vranje a.d, Стефана Првовенчаног 209, Врање, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које 

важе од 4. децембра 2015. године . 

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

Малоnродајна цена 

Ред. бр . n ронзвођа•1 Врста дуванске nрерађев1111 е Марка дуванске прерађевн не Паковање 
(у динарима ) 

rю јсд. мере 
по шtковању 

(паклица) 

Ј. ВАТ Vranje a.d. цигарета Pall Mall ( Red) 20 ком. 200 200 

2. ВАТ Vranje a.d. нигарета 1'all Mall (Blue) 20 ком . 200 200 

з. ВАТ Vranje a.d. uиrарета Pall Mall (White) 20 ком . 200 200 

4. ВАТ Vranje a.d. uигарета Pall Mall (S ilvcr 4) 20 ком . 200 200 

5. ВАТ Vraпje a.d. цигарета Pall Mall (Superslims Bluc) 20 ком . 200 200 

6. ВАТ Vranje a.d. цигарета Pall Mall (Sнperslims Purple) 20 ком . 200 200 

7 ВАГ Vranje a.d. цигарета Kent (HD Futura) 20 ком. зоо 300 

8. ВАТ Vranje a.d. цигарета Kenr (HD Neo) 20 ком. зоо 300 

9. ВАТ Vranje a.d. uигарета Kent (HD lnfina) 20 ком . 300 зоо 

10. ВАТ Vranje a.d. цигарета Lucky Strike (Origina l Red King Size Soft Cup) 20 h"OM . 210 210 

11. ВАТ Vranje a.d. цигарета Lucky Strike (Original Red King Size Вох) 20 ком . 220 220 

12. ВАТ Vranje a.d. цигарета L_ucky Strike (Blue) 20 ком . 220 220 

IЗ . ВАТ Vranjc a.d. uигарета Lнcky Strike (Addi tive Free l~ed) 20 ком . 240 240 

14. ВАТ Vranje а.<1. цигарета Lucky Strike (Original Red 1 OO 's Вох) 20 ком. 230 2ЗО 

15. ВАТ Yranje a.d. цигарета Lucky Strike (Blue IOO's) 20 ком. 2ЗО 2ЗО 

16. ВАТ Vranje a.d. циrd.рета Lucky Strike (Click&Roll ) 20 h"OM . 220 220 

17. ВАТ Vranje a.d. цигарета Viceroy (Charcoal Red) 20 ком. 190 190 

18. ВАТ Vranje a.d . цигарета Viceroy (Cliarcoal Bl ue) 20 ком . 190 190 

19. ВАТ Vranje a.d. цигарета Viceroy (Charcoal Si lver) 20 ком. 190 190 

20. ВАТ Vranje a.d. цигарета Viceroy (Charcoal Red IOO's) 20 ком. Ј90 190 

2 1. ВАТ Vranje a.d. uиrарета Viceroy (Charcoal Blue 1 OO 's) 20 ком . IYO 190 

22. ВАТ Vranje a.d. цигарета Viceroy (Silver IOO's) 20 ком . 190 190 

23. ВАТ Vranje a.d . цигарета Yice1·oy (St1perslims Blue) 20 ком. 190 190 

24. ВАТ Vranje a.d. цигарета Viceroy (Superslims Violet ) 
1 20 ком . 

1 
190 190 
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Ред. бр. Произвођач Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине 

1 

25. ВАТ Угаnје a.d. ци гарет~ Loгd Ехtга ( 100) 
26. ВАТ Угаnје a.d. цигарета VISION (BLUE) 

27. ВАТ Угаnје a.d. цигарета VISION(RED) 

28. ВАТ Угаnје a.d. 1 
Viceгoy (СЬагсоаl Red, meko pakovanje) цигарета 

29. ВАТ Vгanje a.d. 1 
Viceгoy (Charcoal Blue, meko pakovanje) цигаретр 

30. ВАТ Vгanje a.d. 
1 

Pall Mall (Red Ј OO's) цигарета 

31. ВАТ Угаnје a.d. ци гарет;~ Pall Mall (Blue IOO's) 

32. ВАТ Угаnје a.d. цигареф Pall Mall (S ilveг 1 OO's) 

Ове малопродајне цене објавити у ,,С~ужбеном гласнику Републике Србиј е". 
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Паковање 

20 ком . 

20 ком . 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

Број 95 119 
Малопродајна цена 

(у динарима ) 

по јед. мере 
по паковању 

(паклица) 

300 300 

190 190 

190 190 

180 180 

180 180 

200 200 

200 200 

200 200 

Председник Одбора директора, 

Athanasios Тrimis, с.р. 

У складу са чланом 68. Закона о дув~ну ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95110 и 36/ ll) и чланом 40ђ Закона о акцизама . 
("Службени гласник РС", бр. 22/0 1, 73/01 1 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 3 l/09, 101/10, 
43111 , 101111 , 6/12 - усклађени дин. и:шоси, 43/12 - одлука, 76/12 - одлука, 93/12, 119112, 8113 - усклађени дин. износи, 47/13 , 4/14 -
усклађени дин. и:З носи, 68/14 - др. закон, 142114, 4/15 - усклађени дин. износи, 5/15 - усклађени дин. износи и 55/15), 

ТДР д.о.о . , Милентија Поповића 5а, ~еоград, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од 4. децембра 2015. 
године. 

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

Ред. 
Увозник Врста дуванске лрlерађевине Марка дуванске прерађевине 

бр. 
1 

1. ТДР д.о.о. цигаретсl RONНILL (menthol Ьгееzе) 

2. ТДР д.о.о. цигарете RONНILL (adгiatic Ыuе) 

3. ТДР д.о.о. ци гарет~ RONНILL (shell -white) 

4 . ТДР д.о.о. ци гарет~ RONНILL (stone white) 

5. ТДР д.о.о. цига рет~ RONНILL (aquamarine ultima) 

6. ТДР д.о.о. ци гарет~ RONHJLL(stone white IOO's) 

7. ТДР д.о.о. цигаретf RONНILL (shelJ white 1 OO's) 

8. ТДР д.о.о. циг~рете RONНILL (slims azuгe) 

9. ТДР д.о.о. цигарете RONНILL (s lims velvet) 

10. ТДР д.о.о. ци гарет~ RONНILL (slims menthol) 

11. ТДР д.о.о . цигарете RONНILL (Ыасk wave) 

12. ТДР д.о.о. цигарете RONНILL (gold wave) 

13. ТДР д.о.о. uиrapeтF УОRК (геd IOO 's) 

14. ТДР д.о.о. цигарете УОRК (gold IOO's) 

15. ТДР д.о.о. цигарете YORK (геd) 

16. ТДР Д.О.О. цигаре-rу: YORK(gold) 

17. ТДР д.о.о. цигаре-ф УОRК (геd Ьig pack) 

18. ТДР д.о.о. цигареk УОRК (gold Ьig pack) 

19. ТДР д.о.о. цигаре~је УОRК NEO (Ьlack) 

20. ТДР д.о.о. цигаре-Јiе УОRК NEO (Ыuе) 

21. ТДР д.о.о. цигаре11е Walteг Wolf (flavouг) 

22. ТДР д.о.о. цигаре•е Walteг Wolf(white icon) 

23. ТДР д.о.о . ци~ар01е Walteг Wolf (flavour 1 OO's) 

24. ТДР д.о.о. цигареtе Walteг Wolf(white icon IOO's) 

25. ТДР д.о.о. цигарете МС(б) 

26. ТДР Д.О.О. цигарете МС(9) 

27. ТДР д.о.о. 
1 

МС (5 IOO's) цигаре-rе 

28. ТДР д.о.о. цигарете MC(9 IOO 's) 

29. ТДР д.о.о. цигарете MC(slims4) 

30. ТДР д.о.о . цигарете MC(sl imsб) 

Ове малопродајне цене објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Паковање 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком . 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком . 

24 ком. 

24 ком. 

20 ком. 

20 ком . 

20 ком. 

20 ком . 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком . 

20 ком. 

20 ком. 

20 ком . 

20 ком. 

20 ком. 

Малопродајна цена (у динарима) 

ло јед. мере (паклица) по паковању 

2 10,00 

210,00 

210,00 

2 10,00 

210,00 

220,00 

220,00 

220,00 

220,00 

220,00 

200,00 

200,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

200,00 

200,00 

180,00 

180,00 

200,00 

200,00 

210,00 

210,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

210,00 

2 10,00 

210,00 

210,00 

210,00 

220,00 

220,00 

220,00 

220,00 

220,00 

200,00 

200,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

200,00 

200,00 

180,00 

180,00 

200,00 

200,00 

210,00 

210,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

190,00 

Директор, 

Дино Комар, с.р . 
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5791 
У складу са чланом 68. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05 и 90/07) и чланом 40ђ Закона о акцизама ("Службени 

гласник РС'', бр. 22/01 , 73/01, 80/02, 43/03 , 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 , 1О1/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31 /09 и 101/ Ј О), 
Привредно друштво "Imperial ТоЬассо SCG" ддо. Београд објављује малопродај не цене дуванских прерађевина, које ће важити од 

7. децембра 2015. године. 

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

Малопродајна цена (у динарима) 
Ред. 

Уво·зннк Врста .:~у шн~скс прсрађ с:о:н-1 ~ Марка дуванске 11рерађевине Пакавањt: по јед. мере 
бр 

11аклиuа 
по паковању 

1. lmperial ТоЬассо SCG d.o.o. ци гарете Davidoft' Маgnшп 20 ком. 400,00 400,00 

2. lшperial ТоЬассо SCG d.o.o. uнrаретс DavidotT(Black) 20 ком . 320,00 320,00 

3. [шperial ТоЬассо SCG d.o.o. uигареп: Davidoff (White) 20 ком. 320,00 320,00 

4. lmperial ТоЬассо SCG d.o.<>. uигарсте Davidoff Classic 20 ком . 300,00 300,00 

5. lmpcrial ТоЬассо SCG d.o.o. ци гарете DavidofТ Go!d 20 ко". 300,00 300,00 

6. lmperial ТоЬассо SCG d.o.o. цигарете Davidotf Blue 20 ком. зоо.оо 300,00 

7. lmpe1·ial ТоЬассо SCG d.o.o. uнгарстс [)avidoft'Sli111s Class ic 20 ком. 300,00 зоо.оо 

R. lmperial ТоЬассо SCG d.o.o. 11игарете Davidoff S1i ms Go1d 2U ком. 300,00 300,00 

9. 1mperial ТоЬассо SCG d.o.o. ци гарете Davidoft' S1i ms Вlue 20 КО\1. 300,00 300,00 

10. lmperial ТоЬассо SCG d.o.o. цигаrетс Da,,idoft' Whi te S1ims 20 ком . 300,00 300,00 

11. lmpeгia11i.>Ьacco SCG d.u.u. цигарете Davidoff Boudoir B1ack 20 ком. 300,00 300,00 

12. lmpe1·ial ТоЬассо SCG d.o.o. цигарете Davidotl' Boudoir Piпk 20 ком. 300,00 300,00 

13. lшperia l ТоЬассо SCG d.o.o. цигарете Davidoff iD Orangc 20 ком . 230,00 230,00 

14. 1mperia1 ТоЬассо SCG d.o.o. цигаретt: Davidoff iD B1ue 20 ком . 230,00 230,00 

15. 
~ ~-

1111pe1·ial ТоЬассо SCG с1 . о . о. аигарете Davidoft' i D 1 vory 20 КО~!. 230,00 230,00 

16. 1mpc1·ia l То1мссо SCG d.o.u. цн ~~арете Davidolf Rcsћapc (Black) 20 ком. 250,00 250,00 

17. lmpeгi al ТоЬассо SCCi d.u.o. !~ ~11·щ1стс Davic1oft' Reshape (Wbitc) 2U ком . 250,00 250,00 

18. l111pcrial Tol1(1(:1.:u SCCJ d.('.o. цигарете 
-- +----

Gau1oises B1ш1des (B1lle ) 20 ком. 230.UO 230,00 

19. lmpcгiз l ТоЬассо SCG d.o.o. цн гаrете Gauloises Bloпdes (Rcd) 20 t\OM . 230.00 230,00 

20. l111 peгi al ТоЬассо sc9 d.o о. uигарсте Parker & Siшpson G1ide Тес (B1ack) 20 ком. 230,00 230,00 

21. 1-- !nipcnnl Tohac1.:o SCCI d.o .o. ни ~ ·арете Parke1· & Siшpsoп Glide Тес (Whitc) 20 ком. 230,00 230,00 
>----
оо 1111pc1ial Tl'b;,н:cu SCCI ({. о. о. mir ·a reтc West Red 1 oo·s 20 ком. 200,00 200,00 --· 
23. l111perial Tol>acc•J SCG d.o.o. цнr·арсте Wcst Si1Yer 1 OO's 20 ком. 200,00 200,00 
24. lшрегiа1 Tol>acco SCG d.o.o. uиr·арете West Red 20 ком . 200,00 200,00 

25. ~·--_!~~-~п а! 1 оЬ~1ссо SCG (\ о о ш11 ·арет~ Wcst Sil, 1er 20 ком . 200,00 200,00 
~- -- -

2 ћ . l111p...:i·ia i Т\;l1;.,н.:1..:о SCCI tJ.0.1> . 1111! арс·!( ~'est Wl1itc' 20 ком . 200.00 200,00 
п 1 i111peпal ГоЬа l· ~о SC С d.o.o. 1 011арt·т~ Sty1c S1i ms B1uc 20 ком . 190,00 190,00 
2Х. l111 pe гial Tobaccu SCG d.o.u. ни гарстс Sty le S1i111s Rosc 20 ком . 190,00 190,00 
29. 1mperi"1 ТоЬоссо SCG d.o.o. u111-щ1С"·1 е Parker & Si111 pso11 P&S Silver (Ьох) 20 ком . 190.00 190,00 
30. lп1pc1·i:il Ћ1l1аесо SCG (1 . о.о . ш1rарете Paгker & Si111pso11 P&S Вlне (Ьох) 20 ком . 19U,OO 190,00 
3 1. l mp1.::тi a l Tnha~ (:o SC.:G d.o.o. rшгарсте Parkcr & Simpson P&S 131ack (Ьох) 20 ком. 190,00 190,00 

Ове малопродај не цене објавити у "Службеном г;шснику Републике Србије". 

Директор. 

Томаж Грмовшек, с.р. 
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На осн ову ч;1ана 142. '3ако11а о јавном информисању и медиј има ("Службени гласник РС", број 83114). члана 8. Уредбе о преносу ка-

11нтала без накнаде загюслен11ма код издавача медија ("Службени гласник РС". број 65/ 15), члана 62 . 'Закона о приватизацији ("Службени 
гласшrк РС". бр . RЗ/ 14 и 46/ 15). Одлуке Агенције за при ватизацију о обустави поступка приватизациј е медија продајом капитала и на
ставку по ступ ка п риватизације медија п реносом капитала з::шослениrvш без накнаде број Ј 0-3659/1 5-129/07 од 2. н овембра 2015. године, 

Од 1 ·оворно тще издавача медија доноси 

.ЈАВНИ ПОЗИВ 

за упис бесплатних удела 

Издавач медија: Ј РД и ТВ Предузеће "Петровац на Млави", Ј 2300 Петровац на Млави , Бате Булић а бб 
Регистарски број издавача медија : 36753/2005 
Укупн а вре;џюст каритала процељена у поступку продаје капитала издавача медија пре обуставе поступка приватизације : 4Ј 3.000,00 

динара, датум процене 3 I . децембар 2015. године 
Укупна вредност капитала кој и се преноси запосленима без накнаде 41 3 000,00 динара, датум процене 31. децембар 2015. годи не 
Број ! \0'3 rюле: 327/2008 
Број запослених : 1 
1. Запосленима се без накнаде преносrr вред1ю ст капитала која је утврђена на основу вредности капитала процењеног у поступку 

иродајс капитала издавача медиј а пре обуставе поступка приватизације, што представља 413 .00,00 динара . 
2. Акционарском фонду преноси се удео који преоста не после преноса без накнаде запосленима . 
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3. Право на стицање удела без накнаде имају сви запослени у 

издавачу медија, држављани Републике d,рбије, који су запослени 
или су раније били запослени у издав~чу Ј медија (у даљем тексту: 
запослени), запослени у контролном, lор;носно зависном предузе
ћу, ако је издавач медија зависно, односн! контролно предузеће и 
пензионери. 

Запослени имају право на пренос б сплатних удела за сваку 
пуну годину проведену у радном однос. у ~од тог издавача медија. 

Право на пренос бесплатних удеЛа 1оже се остварити најви
ше за 35 година проведених у радном односу код тог издавача ме
дија. 

Приликом уписа удела, запослени , ~ао уписници бесплатних 
удела прилажу доказ о : , Ј 

- држављанству Републике Србије (fe старије _од 6 месеци) 
- радном стажу оствареном код издјвача медија 

- фотокопију личне карте . 

4. Упис удела ће се спровести у проdторијама ЈРД и ТВ Пред
узеће "Петровац на Млави" у Петровцу Ј на Млави сваког радног 
дана, од 9,00 до 13,00 часова. 

Удели се уписују потписивањем и1јаве о упису удела-упи
снице. Удели се могу уписати лично или јреко заступника, уз при

лагање овереног овлашћења. 

Приликом уписа удела запослени м,гу, по свом избору, овла
стити лице које ће их заступати на Скупщтини предузећа. 

По потписивању уписнице запоqленима ће се издати потврда 
о упису удела. 1 

Рок за упис удела почиње да теч~ о~ 18. новембра 2015. годи
не, са почетком у 9,00 часова, и завршава се истеком 15. дана од 
дана започињања рока, у 13,00 часоваi ~ 

5. После_ спроведеног поступка qpe оса капитала без накнаде 
. запосленима уписници удела ће добвти оверене потврде о своји
ни над уделом , које ће заменити уписниц1 • 

Удели који су пренети запосленима ' ласе на име. 

6. Овај позив објављује се на огласној табли издавача меди
ја, у "Службеном гласнику Републике Србије" и у једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на ,целој територији Републике 

Србије ,,Данас" . 

Све додатне информације могу се добити на телефон 

0648679937 и тел.tфах 012/331-194 издавача медија. 
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В.д. директора, 

Жаклина Перић, с.р. 

По сравњењу са ·изворним текстом, утврђено је да се у Од

луци о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу 

јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), објављеној 
у "Службеном гласнику РС", број 93/15 поткрала грешка па се, на 
основу чл . 15. и 22. Закона о објављивању закона и других пропи
са и аката ("Службени гласник РС", број 45/13), даје 

ИСПРАВКА 

Одлуке о изменама Оддуке о висини посебне накнаде 

за употребу јавног пута, његовог деда и путног објекта 

(путарина) 

У Одлуци о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за 

употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) од 
23. октобра 2015. године, уместо речи : "1 број 953-15988 У Београ
ду, 23. јула 2015. године" треба да стоје речи: "I број 953-22997115-4 
У Београду, 23. октобра 20 Ј 5. године". 

- Из ЈП "Путеви Србије" 




