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ОПИС ГРАНИЦА
ЛОКАЛИТЕТА У РЕЖИМУ ЗАШТИТЕ I (ПРВОГ) И II (ДРУГОГ) СТЕПЕНА
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА”
Границе локалитета у режиму заштите I (првог) степена:
1. Острво Страторија, чија граница иде обалском линијом при минималној коти
Власинског језера, налази се на к.п. бр. 36 К.О. Власина Стојковићева. Ово острво се
налази на око 1 km јужније од острва Дуги дел. Острво површине 2,15 ha представља
станиште ретких и значајних биљних и животињских врста. Одликује се присуством
значајних мочварних фитоценоза и вегетације тресава: Caricetum limosae, Drosero
Caricetum stellulatae и др. Последњих година сиве чапље (Ardea cinerea) са гнездилишта
у Стојковића махали преселиле су се на Страторију.
2. Острво Дуги дел, чија граница иде обалском линијом при минималној коти
Власинској језера заузима к.п. бр. 32, 33, 34 и 35 К.О. Власина Стојковићева. Локалитет
Дуги дел се налази у средишњем делу језера, ближе источној обали. Острво је
површине 5,17 ha и представља станиште ретких и значајних биљних и животињских
врста. Одликује се присуством значајних мочварних фитоценоза и вегетације тресава:
Caricetum limosae, Drosero Caricetum stellulatae и др.
Границе локалитета у режиму заштите II (другог) степена:
1. Вртоп-Јелички рид. Граница почиње на спољној граници Предела изузетних одлика
„Власина“ на међи општина Црна Трава и Сурдулица односно К.О. Црна Трава и
Грознатовци у тромеђи парцела 5718 и 5727 К.О. Црна Трава и 595 К.О. Грознатовци.
Од те тачке граница скреће на југ пратећи границу К.О. до тромеђе парцела 616 и 617 у
К.О. Грознатовци и 5729 у К.О. Црна Трава а затим истим правцем наставља источним
границама парцела 617, 625, 679, 678, 694, 695, 702, 718, 717, 714, 749, 750, 752, 758,
756, 755, 754, 777, 767, 769, стиже до границе К.О. Грознатовци и К.О. Драјинци коју
прати до тромеђе парцела 819 К.О. Грозатовци и 82 и 83 у К.О. Драјинци одакле
продужава истим правцем источним границама парцела 80, 81, 110, 105, 104 а затим
западном границом парцеле 3497 стиже до тромеђе парцела 3497, 3496 и 206 где сече
парцелу 3496 и излази на границу К.О. Драјинци и К.О. Клисура коју прати до тромеђе
парцела 3496 у К.О. Драјинци и 144 и 147 у К.О. Клисура.Од те тромеђе граница у
правцу запада прати источну границу парцеле 144 и северну границу парцеле 12623 до
границе К.О. Клисура и К.О. Власина Рид а затим у правцу југа наставља источним
границама парцела 578, 599 и 600 и скреће ка западу јужном границом парцеле 13973
до тромеђе парцела 13973, 594 и 859 одакле у правцу севера и северозапада прати
западне и југозападне границе парцела 594, 595, 863, 861, 865, 873, 872, 871, 870, 868,
490, 491, 489, 488, 487, 486, 470, 453, 454, 448, 441, 365, 358 скреће на југ и прати
источне границе парцела 357, 351, 350, 348, 344, 341, 343, 1682, 1681, 1680, 1678, 1675,
1671, 1670, 1676, 1666, 1665, 1664 и 1663 до тромеђе парцела 1187, 1663 и 13909 из које
сече парцелу 13909 у правцу тромеђе парцела 13909, 1655 и 1656. Из те тромеђе истим
правцем граница надаље прати јужне границе парцела 1656, 1659, 1654 сече 1662 и
наставља парцелама 1799, 1804, 1801, 1648, 1805, 1812 и 13899 до тромеђе парцела
13899, 13910 и 1523 одакле сече парцеле 13899 и 2113 у правцу тромеђе парцела 2113,
2115 и 2112. Одатле граница у правцу запада прати јужне границе парцела 2112, 2111,
2105, 2110 до тромеђе 2110, 2117 и 13898 одакле сече 13898 у правцу тромеђе 2118,
13898 и 13912 а затим и 13912 у правцу тромеђе 13912, 3852 и 2221 и наставља јужном
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границом парцеле 13912 до тромеђе парцела 13912, 2220 и 2219. Од те тромеђе граница
прати јужну границу парцеле 2219 сече парцелу 13904 у правцу тромеђе 13904, 2230 и
2228 а затим у правцу југа прати западну границу парцеле 13904 до тромеђе парцела
13904, 3837 и 3873 где скреће на запад јужним границама парцела 3837, 3835, 3833,
3834, 3816, 3817, 3828, 3790, 3792 3793, 3763, 3762, 3761, 3795, 3478, 3477, 3476, 3481/1,
3481/2 до међе парцела 3481/2, 13923 и 3469 одакле прати надаље северну границу
парцеле 13923 до тромеђе 13923, 3047 и 3046 одакле наставља северном границом
парцеле 3047 до парцеле 13901 (река Чемерница) и њоме до граница општине
Сурдулица и Црна Трава којом наставља до раскрснице са путем к.п. број 13914. Од те
тачке граница у правцу југа прати источне границе парцела 2848, 2801, 2804, 2828 и
13915 до тромеђе парцела 13915, 13916 и 2652 одакле сече 13916 у правцу тромеђе
13916, 2471 и 13917 чијом источном границом наставља до тромеђе 13917, 2532 и 2251
затим у правцу севера прати западну границу парцеле 2251 до тромеђе 13904, 2492 и
2251 где сече 13904 и јужним границама парцела 2200 и 2185 стиже до парцеле 13912
коју сече и у правцу севера источном границом прати до парцеле 13898 а затим и
границом парцеле 89 стиже до међе К.О. Власина Рид и К.О. Црна Трава тј. до тромеђе
парцела 89, 90 и 13898 у К.О. Власина Рид. Од те тромеђе граница ка северу прати
западну границу парцеле 75 до међе општина Сурдулица и Црна Трава, до четворомеђе
парцела 13898 и 76 у К.О. Власина Рид и 16932 и 16887/1 у К.О. Црна Трава одакле у
правцу севера наставља у К.О. Црна Трава западном страном парцеле 16887/1 (лева
обала реке Власине) до тачке са координатама Y=7 608 386 и X=4 738 539 где сече
парцелу 16887/1 у правцу тромеђе парцела 16887/1, 13481 и 14161 одакле граница
наставља западном и северном границом парцела 14161 и 13483 до међе парцела 13483,
14161, 13473 и 16886. Из те међе граница сече парцелу 16886 у правцу тромеђе парцела
16886, 13484/1 и 14125 и продужава у правцу севороистока североисточном границом
парцеле 14125 а затим и северозападним границама парцела 14145, 14125, 13497 сече
16395, наставља 14125, 14138,опет 14125, 14126, 14128, 14127, 14126 и 14125 до
тромеђе парцела 14125, 14116 и 14115 одакле скреће ка северу источним границама
парцела 14116, 14091, 16934, 6188, 16911, 6029, 6021, 5961, 5949, 5965, 5967, 5966 а
затим у правцу североистока и истока прати северозападне и северне границе парцела
5939, 5937, 5936, 5935, 5934, 5933, 5800, 5799, 5798, 5797, 5774, 5773, 5772, 5776, 5777,
5778, 5739, 5734, 5733, 5732, 5731, 5730, 5726 и 5727 што је и почетна тачка описа.
Налази се у серверном делу природног добра и обухвата гребен Вртопа и његове
падине, део долине Поломске реке, Јевину утрину и Јелички рид. Карактеристичан је по
вегетацији изворишта и присуства тресавске флоре и вегетације која се развија око
извора и потока, великом броју реликтних биљних врста из леденог доба, брезовим
шумама као и значајним присуством лековитих биљних врста. На овом простору
забележено је и присуство балканских и мезијских биљних ендемита.
2. Мали Чемерник. Опис граница почиње у тромеђи катастарских општина Кијевац и
Власина Рид (општина Сурдулица) и Млачиште (општина Црна Трава).Од те тачке
граница у правцу истока прати границе К.О Млачиште и К.О Власина Рид, К.О.
Бајинци И К.О. Власина Рид, К.О. Црна Трава и К.О Власина Рид до тромеђе парцела
2891 и 2892 у К.О. Власина Рид и 16879 у К.О. Црна Трава где скреће ка југозападу и
прати југоисточне границе парцела 2892 и 2899 до границе К.О. Власина Рид и К.О.
кијевац којом се у правцу северозапада враћа у почетну тачку описа..Граница обухвата
одељења 28 и 29 у ГЈ „Кијевац“ у целини и иде спољним границама тих одељења.
Налази се у северозападном делу природног добра, а карактерише га вегетација
изворишта свезе Cardamino – Montion и Rumicon balcanici и присуство тресавске флоре
и вегетације, бореалних врста и већег броја ендемичних представника флоре.
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3. Велики Чемерник. Опис граница почиње у тромеђи катастарских општина Битврђа,
Кијевац и Власина Рид одакле граница у правцу севера прати границу К.О. Кијевац и
К.О. Власина Рид до тромеђе парцела 13921, 13939 и 7374 одакле наставља спољном
границом парцеле 7374 до међе парцела 7374, 13972, 7380 и 13921 и наставља западном
границом парцеле 13921 у правцу југа до границе К.О. Власина Рид и К.О. Битврђа
којом се враћа у почетну тачку описа..чија граница иде међама к.п. бр. 13939, 13921
(пут Млачиште-Промаја, што је и граница К.О. Кијевац и К.О. Власина Рид), 13940
(пут), 13941 (пут), 13921 (пут), 7380 (пут), 7379 (пут), 7377 и 7368 у К.О. Власина Рид;
Изузетних је пејзажних и хидролошких карактеристика и одликује се присуством
балканских и мезијских ендемита, као и присуством фитоцентозе брукенталије и
боровнице.
4. Стевановски поток. Граница иде од обала Власинској језера коритом Стевановског
потока и к.п. број 8592, К.О. Власина Рид, до пута Црна Трава – Босилеград и тим
путем до Црвеног брега одакле се међом те парцеле враћа на обалу језера.
Локалитет је карактеристичан по влажним ливадама са мочварном вегетацијом. Од
ретких биљака овде су забележене орхидеје и барски ушљивац.
5. Блато – Делнице – Братанов дел. Граница иде од потока који се улива у Власинско
језеро изнад полуострва Братанов дел до к.п. број 13928 у К.О. Власина Рид (пут Црна
трава – Босилеград ), прати пут до правца далековода и сече к.п. број 620 до к.п. број
633 и наставља к.п. бр. 633, 632, 631, 630, 629 и 628, сече к.п. број 620 у правцу јужне
стране к.п. број 3228 и опет сече к.п. број 620 у правцу пута Црна Трава – Босилеград
до к.п. број 5739 у К.О. Власина Округлица, затим продужава међама к.п. бр. 5739,
5740, 5744, 5733, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5721, 5718, 5717, 5714, 5713,
5710, 5709, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4857, 4856, 4840, 4839, 4838, 4837, 5716,
5719, 5720, 4801, 4800, 4799,4798, 4797, 4796, 4795, 4794, 4793, 4792, 4791 и 37 у К.О.
Власина Стојковића и излази на обалу језера у почетној тачки;
Ова зона се налази на јужном ободу језера, у плавном подручју, а карактеристична је по
високој концентрацији бореалних, реликтних и других биљних врста. То су станишта
ендемичних врста везаних за тресетна, али и полусува станишта. Такође, ову зону
насељавају и многобројни водоземци и гмизавци. На полуострву Братанов дел налази
се и већи комплекс шуме белог бора и смрче са пратећим флорним елементима.
6. Полуострво Дуги дел. Граница иде од обале Власинској језера к.п. бр. 6082 (пут),
1483 (пут), 1586, 1587, 1588, 1589, 1593, 1602, 1603, 1604, 1629, 1631, 1637 (пут) 6076,
6079, 142, 141, 140, 139 и 20 до почетне тачке на обали језера К.О. Власина
Стојковићева.
Просторно и разуђено полуострво изузетних пејзажних одлика се карактерише
присуством значајних и ретких мочварних фитоценоза и вегетација тресава: Menyanthes
trifoliata, Drosera rotundifolia, Pedicularis palustris, Sisyrinchium angustfolium, Salix
rosmarinifolia, Betula pubescens, Elatine triandra, Ranunfulus lingua, Potentilla palustris,
Utricularia minor, Carex limosa и других.
7. Власинско језеро. Граница иде обалском линијом Власинског језера при максималној
коти језера; Опис граница почиње у К.О. Власина Рид на брани у тромеђи парцела
4088, 4099 и 4119(Власинско језеро). Од те тромеђе граница описа прати у правцу
истока границу Власинског језера при максималној коти, парцела 4119 обухватајући и
парцеле 4100, 4101, 4114 и 4115 до међе К.О. Власина Рид и К.О. Власина
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Стојковићева. У К.О. Власина Стојковићева граница прати у правцу југа источну
границу језера, парцела 27 до тачке са координатама Y= 7 612 441 и X= 4 732 130
одакле сече парцелу 28 у правцу тромеђе парцела 28, 18 и 19 и продужава у правцу југа
источним границама парцела 28 и 21 до тромеђе парцела 21, 140 и 500/2 одакле
наставља западном границом парцеле 500/2 до тромеђе 500/2, 489 и 6079 из које сече
парцелу 6079 у правцу тромеђе 6079, 483 и 479. Од те тромеђе граница у правцу
југоистока прати источне границе парцела 6079 и 6076 до тромеђе 6076, 277 и 1637
скреће ка југозападу пратећи северозападну границу парцеле 1637 а затим истим
правцем југоисточне границе парцела 1631, 1627, 1621, 1603, 1602 и 1593 гед скреће ка
западу јужним границама парцела 1593, 1589, 1588, 1587 и 1586 до парцеле 1483 чијом
северном границом стиже до тромеђе парцела 1483, 1484 и 6082. Од те тромеђе граница
у правцу севера прати источну и северну границу парцеле 6082 којом се враћа на обалу
језера, парцела 27, и у правцу југа прати до тачке са координатама Y= 7 611 236 и X= 4
727 721 из које сече парцелу 37 у правцу тромеђе парцела 37, 4790 и 4791 и надаље
прати у правцу истока западне границе парцела 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796,
4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 5120, 5119, 5116, 4837, 4838, 4839, 4840, 4855 скреће ка
југу источним границама парцела 4856, 4857, 4864, 4863, а затим ка западу јужним
границама 4863, 4862, 4861, 4860, 4859, 5109, 5110, 5113, 5114, 5117, 5118, 5123, 5124,
5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5133, 5144, 5140 и 5139 где стиже до Божичког канала
односно до тромеђе парцела 5138, 38/2 и 6097 (пут Промаја-Босилеград). Од те тромеђе
граница у правцу запада прати северну границу парцеле 6097 до међе К.О. Власина
Стојковићева и К.О. Власина Округлица одакле истим правцем наставља северном
границом парцеле 9144 у К.О. Власина Округлица до тромеђе парцела 9144, 3245/2 и
3245/1 одакле јужним границама парцела 3245/2, 3281, 3278, 3277, 3281, 3276, 3274 и
3270 стиже до тромеђе 3270, 3266 и 620/1 из које сече парцелу 620/1 у правцу тромеђе
620/1, 3228 и 3229 а затим из најзападније тачке парцеле 3228 са координатама Y= 7
608 701 и X= 4 726 164 сече 620/1 у правцу тромеђе парцела 620/1, 628 и 629 и
продужава западним границама парцела 629, 630, 631, 632 и 633 до тачке на међи
парцела 633 и 620/1 са координатама Y= 7 608 503 и X= 4 726 643 из које по правцу
далековода сече парцелу 620/1 у правцу тачке на међи парцела 620/1 и 9144 са
координатама Y= 7 608 129 и X= 4 726 575 из које у правцу севера прати источну
границу парцеле 9144 до границе К.О. Власина Округлица и К.О. Власина Рид. У К.О.
Власина Рид граница истим правцем прати источну границу парцела 13967 и 13928 до
тачке на међи парцела 13928 и 9140 са координатама Y= 7 609 078 и X= 4 728 747 из
које сече парцелу 9140 у правцу парцеле језера бр. 4119 по преломним тачкама Т1 са
координатама Y= 7 609 101 и X= 4 728 639 и Т2 са координатама Y= 7 609 238 и X= 4
728 646 из које у правцу севера прати западну границу парцеле 4119 (Власинско језеро)
до тачке са координатама Y= 7 609 253 и X= 4 729 523 скреће ка западу и сече парцелу
4113 у правцу тромеђе парцела 4113, 9140 и 9136 из које истим правцем пратећи јужне
границе парцела 9136, 9137, 9138 и 9139 стиже до 13928 (пут Промаја-Црна Трава) коју
у правцу севера источном границом прати до Стевановског потока односно до тромеђе
парцела 13928, 8884 и 8888. Из те тромеђе граница у правцу истока прати корито
Стевановског потока тј. северним границама парцела 8884, 8885, 8886 и 8894 стиже до
4119 и њеном западном границом наставља до почетне тачке описа. У оквиру граница
су и локалитети Полуострво Дуги Дел, Блато-Делнице-Братанов Дел и Стевановски
поток.
Власинско језеро представља станиште ретке ихтиофауне и орнитофауне и
нераскидиво је везано за опстанак ретке и угрожене флоре и фауне. Језеро представља
и значајан природни ресурс и извориште водоснабдевања. Обале језера су јавно добро и
као такво су под заштитом.
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8. Клисура Вучје реке. Опис границе почиње у тромеђи парцела 12620, 12622 и 3175
одакле сече 12622 у правцу тромеђе парцела 12622, 4522 и 4523 продужава источним
границама парцела 4523 и 4527 између којих сече парцелу 4524 а затим у правцу
југозапада и југа прати северозападну и западну границу парцеле 12622 до тромеђе
парцела 12622, 6419 и 6701 где скреће ка северозападу североисточном границом
парцеле 6701 и источном границом парцеле 6349 до тромеђе парцела 6349, 12658 и
6218. Од те тромеђе граница у правцу севера прати јужне и западне границе парцела
6218, 6219, 6221, 6228, 6229, 6230, 6232, 6234, 6236, 6187, 6180, 5906, 5907, 5908, 6174,
5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5918 и 5919 до тромеђе парцела 12635, 5919 и 5932 скреће
ка истоку северним границама парцела 5919, 5917, 5920, 5921, 5923/1, 5923/2, 5922/3,
5922/2, 5872, 5871, 3052 и 3051 до тромеђе парцела 3051, 3053 и 3050 одакле у правцу
севера прати источну границу парцеле 3050 а затим југозападну границу парцеле 12633
у правцу југоистока до тачке из које најкраћим растојањем сече 12633 у правцу тромеђе
парцела 12633, 3163 и 2328.Од те тромеђе граница у правцу истока прати северне
границе парцела 3163, 3166 и 3177 до парцеле 12620 чијом западном границом стиже
до почетне тачке описа. Подручје се налази у К.О. Клисура.
На овом локалитету забележено је присуство ретких реликтних врста флоре, а цео
простор одликују геоморфолошке, вегетацијске, фаунистичке и пејзажне вредности.

