24.02.2017.године
ЗАПИСНИК
Са састанка са релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру просторног развоја за
План детаљне регулације за изградњу коридора инфраструктуре у обухвату Просторног
плана подручја посебне намене Парка природе “Голија” на територији општине Ивањице
Састанку су присуствовали:
-

Председник општине Ивањица,
представници Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,
представници канцеларије за локални економски развој,
представници јавних предузећа (Завод за заштиту природе Србије, ЈП
Електродистрибуција, ЈП Путеви, ЈП Србијашуме),
представници месних заједница,
заинтересовани грађани,
обрађивач плана АРХИИПЛАН из Аранђеловца,
обрађивач СПУЖС ЕCOLogica URBO из Крагујевца,
представници програма Европски ПРОГРЕС.

Састанак је отворио председник општине Ивањица и поздравио све присутне учеснике.
Представница АРХИПЛАН-а је дала приказ Концептуалног оквира просторног развоја коридора
инфраструктуре (путеви, водовод, канализација, ел. далеководи) како на подручју целе Голије у
обухвату од око 73.000 ха, тако и посебно на територији Ивањице. На територији Ивањице на
подручју Голије планирана је изградња линијске инфраструктуре:
-

туристичког пута у дужини око 78.1 км;
водоводне мреже у заједничком систему око 45 км и појединачним системима Вучак у
дужини око 24,5 км и Колешница у дужини око 66 км;
канализационе мреже у заједничком систему око 27 км и појединачно у дужини око 125 км;
далековода са трафостаницама напона 35 kV у дужини око 60 км.

Изнела је податке о условљеностима из планова вишег реда- Просторног плана подручја посебне
намене за Голију (ППППН), Просторног плана општине и др., као и податке о израђеној техничкој
документацији – генералним пројектима елемената инфраструктуре. Дат је и приказ прибављених
услова јавних предузећа и установа и недостајућих услова заштите природе, заштите споменика
културе и електро-енергетских услова. Напоменула је да постоји неусаглашеност код планираних
објеката далековода у односу на ППППН Голија.
Представница обрађивача Стратешке процене утицаја на животну средину је појаснила
предложене аспекте животне средине (из предлога за утврђивање обима истраживања, узимајући у
обзир и обавезујуће смернице стратешких процена планова вишег реда):
-

анализу успостављених режима І, ІІ и режима заштите ІІІ степена и мера заштите на
заштићеном подручју, са аспекта заштите Парка природе Голија и Резервата биосфере,

-

анализу потенцијалних конфликтних ситуација у простору (микро и макролокацијских),
планираних инфраструктурних коридора, локалних линијских система, планираних
акумулација и дефинисаних режима заштите, посебно І и ІІ степена,
предлог за разматрање увођења мера еколошке компензације у циљу ублажавања
еколошких конфликата у простору, очувања екосистема, природних предела и
обезбеђивање услова за обезбеђивање блиско природних предела,
валоризацију природних вредности, природних услова и створених предуслова за
организацију еколошких стаза,
карактеристике климе, посебно микроклиматских услова, за потенцијални поступак
прихватања и спровођења еколошке компензације,
квалитет ваздуха, земљишта, поземних и површинских вода,
стање биодиверзитета (флора и фауна),
анализу карактеристичних обележја предела и културних добара и
стање антропогених утицаја, у циљу очувања и унапређења заштићеног подручја и
резервата биосфере.

За процену опсега истраживања за потребе израде Стратешке процене утицаја на животну средину
користи се данашњи састанак.
Након тога је отворена дискусија у којој су учествовали присутни.
Присутни урбанисти су указали на значај израде ПДР-а који садржи план препарцелације као
саставни део јер се на тај начин омогућава ефективно и ефикасно спровођење плана, напомињући
да се овим скраћује период за издавање грађевинских дозвола за појединачну изградњу и за ''три
пута краћи период''. Такође су истакли значајну развојну димензију плана, којим се координира
развој целокупног подручје парка природе.
Представнице Завода за заштиту природе Србије се изнеле податке о значају парка природе Голија
и проглашењу Резервата биосфере. Указале су на режиме заштите уз напомену да је само 1 %
територије у првом режиму заштите. У осталим режимима заштите - другом и трећем, спорна је
изградња нових путева, далековода и акумулација. Нагласила је такође, да је за очување статуса
Резервата биосфере неопходно поштовање свих режима заштите на овом подручју.
Представннк ЈП Путеви се интересовао да ли је Генерални пројекат усклађен са стварним стањем
на терену, шта су разлози за опредељивање варијантних решења имајући у виду трасу постојећег
пута, и какав је третман путне базе Одвраћеница.
Представница ЈП Електро-дистрибуција из Ивањице је истакла да поштују мере заштите приликом
издавања услова и поставила питање о третману постојеће мреже тојест да ли је конфликта на
режимима заштите. Представници Завода за заштиту приорде су навели да је постављање
далековода у првом и другом режиму заштите неприхватљиво.
Представник МЗ Девићи је изнео своје неодобравање са оваквим концептом плана сматрајући да
су изостављена села на Голији.
Представник планинарског друштва је указао на значај пешачких, планинарских стаза на подручју
Голије и потребу да се сагледају. Наведено је да ће се исто детаљније анализирати кроз израду
Акционог плана у наредном периоду.

Присутни су изнели да је за подручје Голије и теритирије општине Ивањица неопходно обезбедити
приступе и повезивање регионалним путевима из два правца. Неки грађани су поставили питање
колико је реално очекивати да ће се све планирано и изградити и у ком периоду. На предлог да се
активира скијашки локалитет на Јанковом камену истакнут је режим заштите природе који то не
подржава. Указано је на занемаривање Голијске реке и потребу да се активира ово подручје.
Представник програма Европски ПРОГРЕС је истакао могућности које се отварају реализацијом
израде ПДР-а као и осталих планираних активности за ово подручје, кроз подршку Министарства
трговине и програма.
Како је циљ састанка постизање реалнијих и квалитетнијих планских интервенција кроз
препознавање и усклађивање услова предузећа, органа и организација и потреба развоја,
закључено је да је потребно да се:
-

ускладе сви планирани радови на инфраструктурним коридорима (нарочито путеви
електроенергетска мрежа) са мерама заштите природе за појединачне режиме заштите на
подручју Резервата биосфере и ширег Парка природе Голија, односно успостављеним І, ІІ и
режимом заштите ІІІ степена,

-

обаве консултације обрађивача плана са службама за издавање услова за електроенергетску
инфраструктуру и ресорног министарства, а у циљу усклађивања са одредбама плана
вишег реда;

-

покрене иницијатива за израду планске докуменатције за изградњу путне инфраструктуре
за повезивање насеља Придворица, Девићи, Брусник и Одвраћеница,

-

у току јавног увида позову представници невладиног сектора у области заштите животне
средине, као и организације цивилног сектора (планинари и др.).

Састанак је одржан у просторијама Скупштине општине Ивањица у периоду од 10.00 до 12.00
часова.

Начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

