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УВОД
Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница (у
даљем тексту: Просторни план), на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја
посебне намене манастира Студеница, „Службени гласник РС”, број 50/18 (у даљем
тексту: Одлука) и Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана
подручја посебне намене манастира Студеница на животну средину, "Службени гласник
РС", брoj 37/18.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Просторног плана
засниваће се на принципима уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), као и начелима заштите
и одрживог коришћења природних и створених ресурса, вредности и добара утврђених
Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и
14/16), Законом о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др.
закон и 99/11 – др. закон), Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и
101/16), Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),
Националном стратегијом одрживог коришћења природних ресурса и добара ("Службени
гласник РС", број 33/12), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15) и другим
законским и подзаконским актима и документима Републике Србије (документи развојног
планирања, јавних политика и остали плански документи) којима се уређује ова област.
Предмет Просторног плана (подручје посебне намене), представљају културне, природне
и ресурсне вредности, у складу са Одлуком о утврђивању граница непосредне околине и
заштити природног простора манастира Студеница („Службени лист општине
Краљево“ број 13/88), Одлуком о утврђивању непокрених културних добара од изузетног
значаја и од великог значаја ("Службени гласник СРС", број 14/79), Уредбом о заштити
Парка природе Голија ("Службени гласник РС", бр. 45/01 и 47/09), и другим релевантним
политикама.
Просторни план ће садржати детаљну разраду за заштићену околину манастира
Студеница који се са својом заштићеном околином налази на UNESCO Листи Светске
културне баштине од 1986. године, као и правила уређења, грађења и коришћења подручја
према утврђеном режиму заштите природних и културно-историјских целина. По потреби,
Просторни план може садржати и детаљну разраду за друга подручја (као што су подручја
која имају туристички потенцијал и др.).
Израда Просторног плана ће бити заснована на планској, студијској, техничкој и другој
документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим документима у
Републици Србији.
Саставни део Просторног плана ће чинити и Извештај о стратешкој процени утицаја
Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница на животну средину
(у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени).
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1. ОПИС ГРАНИЦA ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Оквирна граница Просторног плана, према Одлуци, обухвата делове територија града
Краљева и општине Ивањица, и то:



на територији града Краљева, целе катастарске општине Бзовик, Брезова, Врх, Долац,
Дражиниће, Ђаково, Засад, Милиће, Мланча, Орља Глава, Река, Рудно, Савово,
Тадење и Ушће;
на територији општине Ивањица, целе катастарске општине Брусник, Вионица,
Врмбаје, Градац, Дајићи, Добри До, Коритник и Чечина.

Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у графичком прилогу Граница
обухвата Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница (Р=1:50.000).
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана Нацртом Просторног
плана.
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2. КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
2.1. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА
Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија за израду
Просторног плана садржани су у:
 Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (у даљем тексту:
ППРС), Закон о ППРС („Службени гласник РС”, број 88/10);
 Регионалном просторном плану за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и
Расинског управног округа (у даљем тексту: РПП ШПРРО), Уредба о утврђивању РПП
ШПРРО („Службени гласник РС”, број 39/14);
 Регионалном просторном плану Златиборског и Моравичког управног округа (у даљем
тексту: РПП ЗМО), Уредба о утврђивању РПП ЗМО („Службени гласник РС”, број
1/13);
ППРС је утврдио следеће:
 Манастир Студеница, уписан на Листу Светске баштине UNESCO 1986. године, један
је од споменика који са непосредном околином чини сагледиву културно-пејзажну
целину. Објекти културног наслеђа заштићени су (према међународним стандардима)
као карактеристичне целине и објекти апсолутног и релативног идентитета, од значаја
за просторни развој Републике Србије;
 резерват биосфере Голија-Студеница (који се у целини налази у обухвату Парка
природе Голија) је природно добро које је стекло међународни статус заштите
(уписано 2001. године у Листу резервата биосфере, актом Интернационалног
координационог савета MAB програма UNESCO). У области заштите природног
наслеђа, приоритетна активност је уписивање Голије у међународну листу еколошки
значајних подручја - Рамсарску листу;
 приоритетна подручја, за која је обавезна израда пројеката „карактеризације предела”,
као основе за заштиту, планирање и управљање њиховим развојем, су подручја
посебних природних/културних вредности: Голија са Студеницом (подручје
интегралних природних и културних вредности); Парк природе Голија (подручје
заштићених природних вредности); планинско подручје Голије (туристичка
дестинација);
 Голија (са Радочелом и Чемерном) припада високопланинским подручјима од
националног значаја (са средње планинским окружењем), са повољним положајем у
односу на потенцијалну туристичку тражњу. С тим у вези, стратешки приоритети
развоја и заштите подручја Голија обухватају: одрживи развој туризма,
инфраструктурно опремање, повезивање села уз унапређење пољопривреде и других
комплементарних делатности, унапређење статуса заштићеног природног добра
(МАВ);
 развој високопланинског туризма на Голији треба да помогне јачању привредног и
социјалног развоја централне и западне Србије. С тим у вези, Голија је издвојена као
примарна туристичка дестинација (регионална целине интегрисане понуде унутар
туристичког кластера „Средишња и Западна Србија“) са комплетном целогодишњом
понудом;
 резервисан је простор за вишенаменску акумулацију „Препрана“ на реци Студеница
(КНУ = 665 mnm), до усвајања решења концепције коришћења вода реке Студенице
(намена - снабдевање водом становништва, енергетика, заштита од поплава,
оплемењавање малих вода, рибарство и одрживи туризам, све у складу са регулативом
о заштити вода);
 резервисан је простор за изградњу „Ибарске каскаде“ - система проточних
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хидроелектрана у границама мајор корита Ибра и саобраћајница (у складу са
Просторним планом подручја посебне намене система хидроелектрана на Ибру).
РПП ШПРРО је утврдио следеће:
 Манастир Студеница (заједно са манастирима Жича, Градац, Ђурђеви Ступови и
Сопоћани – групација споменичког наслеђа долине Ибра) представља део
међународне културно-туристичке руте "Трансроманика", која повезује европско
наслеђе романичког периода ("Трансроманика" је уврштена у програм "Главни
европски путеви културе", јер повезује и промовише заједничко наслеђе Европе).
Долина Ибра је целовито подручје са најзначајнијим споменицима културе (од којих
су два на UNESCO листи светског наслеђа), и мора се развијати као посебан
национални програм (у циљу афирмације и презентације културне баштине), а не као
комплементарни програм туристичке понуде Копаоника или Голије;
 у планској разради РПП утврђује се обавеза израде Просторног плана подручја
посебне намене манастира Студеница, као просторне целине чију посебност одређује
једна или више опредељујућих намена, активности или функција у простору које су
од републичког интереса.
 заштићени простор културно-историјске вредности манастира Студеница (НКД од
изузетног значаја, културно историјска целина уписана на Листу светске баштине
"UNESCO") обухвата 269,34 ha на територији КО Ушће, Засад, Брезова и Долац (град
Краљево). Група цркава у околини манастира Студеница, на територији КО Ушће,
река, Врх, Савово, Милиће и Долац, проглашена је споменицима културе од великог
значаја.
 Парк природе Голија (75.183 ha) представља еколошки значајно подручје увршћено у
EMERALD мрежу (Голија – ЕМЕРАЛД RS0000030), IPA (Голија – IPA), IBA (Голија
– IBA RS029IBA) и PBA (Голија – PBA 09). Део Парка природе Голија (53.864 ha) је
UNESCO MAB савет у оквиру програма „Човек и биосфера“, прогласио за Резерват
биосфере "Голија – Студеница" (до сада једино природно добро на подручју Србије
заштићено као МаВ Резерват биосфере);
 у циљу заштите манастирског комплекса, планирана је изградња обилазнице око
манастира Студеница (на државном путу I Б реда број 30). Такође, у циљу развоја
друмског саобраћаја, планирана је и изградња деонице државног пута I Б реда број 30
(некадашњи ДП IБ–36) на територији општине Краљево, као и доградња и
реконструкција деоница државних путева II реда у функцији туризма према Голији;
 туристичке целине (туристичке зоне и правци), диференциране према природним
карактеристикама, расположивим туристичким ресурсима, географско-саобраћајном
положају и планираним садржајима:
а) Долина јоргована (долина Ибра, кроз коју пролази Ибарска магистрала) где су
стверени темељи српске средњовековне државе, њене духовности и културе (стари
град Рас - прва српска престоница, манастир Жича - прва српска архиепископија и
манастири Градац, Студеница и Сопоћани, као део европске и светске културне
баштине). Овај појас просеца Планинску зону и погодан је за развој културног,
манифестационог, едукативног и истраживачког туризма;
б) Планинска зона првог реда - Голија, Копаоник, Жељин, Столови и околина која се
надовезује на планине суседних региона. Погодна за планински, ловни, спелеолошки,
сеоски, еко, агро, спортско-рекреативни, манифестациони, излетнички, културни,
верски и друге видове туризма, на препознатим природним, антропогеним и
манифестационим реперима.
РПП ЗМО је утврдио следеће:
 Културно наслеђе ће се штитити, уређивати и презентовати као развојни ресурс, на
начин који ће допринети афирмацији регионалног и локалног идентитета. Очување,
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унапређење и заштита предела и амбијента око непокретних културних добара ће се
вршити у оквиру комплексног уређења и презентације ових целина;
ово подручје је једно од воднијих и еколошки очуванијих подручја Србије и у свим
стратешким документима водопривреде Србије третира се као подручје у коме има
највише изворишта регионалних система. Интегрално коришћење, уређење и заштита
водних ресурса је основни циљ у области водопривреде. Ово подразумева развој два
вишенаменска водопривредна система - Регионалног система за снабдевање водом
насеља (Западноморавско-рзавски систем и Ибарско-шумадијски систем) и Речног
система за коришћење, уређење и заштиту вода (Западноморавски речни систем и
Речни систем Дрине, Лима и Увца). У склопу водопривредних система, планира се
изградња већег броја вишенаменских акумулација. Надпросечни водни потенцијал се
најбоље уочава када се специфични показатељи анализирају за карактеристичне
профиле на рекама на којима се планирају акумулације.
туристички простор, као део туристичког кластера "Средишна и Западна Србија"
обухвата примарну туристичку дестинацију планине и Парка природе Голија, са
комплетном целогодишњом понудом. Главна туристичка понуда "МоравскоДрагачевског туристичког рејона са Голијом", биће организована у оквиру ЧачанскоДрагачевског и Ивањичко-Голијског туристичког комплекса, уз интеграцију са
бројним туристичким ресурсима и природним и културним вредностима овог
подручја и окружења (потенцијално скијалиште на Голији, етно село Девићи, река
Студеница и др.);
побољшање саобраћајне доступности, повећање капацитета и побољшање нивоа
саобраћајних услуга на путној мрежи оствариће се применом следећих решења:
реализација аутопутског коридора Београд – Јужни Јадран (Генерални пројекат
деонице Пожега – Бољари даје предност Источном (Ивањичком) коридору, који има
три варијанте); ревитализација, реконструкција и модернизација државних путева, на
основу анализе техничко-експлоатационих карактеристика, а у циљу довођења у
склад са њиховим ширим значајем и формирања ефикасног система; изградња
недостајућих деоница државних путева II реда; санација клизишта на деоницама које
пролазе кроз брдско-планинске пределе; изградња нових општинских праваца у циљу
бољег међусобног повезивања насеља са општинским центрима, центрима заједнице
насеља, насељима у суседним општинама и туристичким локалитетима;
ППППН Парка природе „Голија“ („Службени гласник РС“ број 16/09), усклађен је са
овим РПП и може се примењивати у целости. Прописана је израда ППППН сливова
акумулација Рокци, Куманица и Дубравица (Ивањица), као и Бела Вода/Људска река
(Сјеница).

2.2. ДРУГА РЕЛЕВАНТНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА
Подручје Просторног плана се преклапа са обухватима следећих донетих просторних
планова подручја посебне намене:
 Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија (у даљем тексту:
ППППН ППГ), Уредба о утврђивању ППППН ППГ („Службени гласник РС”, број
16/09);
 Просторни план подручја посебне намене система хидроелектрана на Ибру (у даљем
тексту: ППППН СХЕ), Уредба о утврђивању ППППН СХЕ („Службени гласник РС”,
број 58/12);
 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора
високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1 (у даљем тексту:
ППППН ИК ДВ), Уредба о утврђивању ППППН ИК ДВ („Службени гласник РС”, број
61/16).
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ППППН Парка природе Голија:
Обухвата:
 Парк природе Голија проглашен Уредбом о заштити Парка природе Голија
("Службени гласник РС", број 45/01 и 47/09);
 Резерват биосфере Голија-Студеница, проглашен актом Интернационалног
координационог савета MAB програма UNESCO (2001. године), који се у целини
налази у оквиру граница Парка природе Голија;
 део територије општине Ивањица - целе КО Брусник, Вионица, Врмбаје, Вучак,
Гленица, Градац, Дајићи, Добри До, Коритник, Куманица и Чечина; и делове КО
Ерчеге Братљево, Медовине и Смиљевац;
 део територије града Краљева – целе КО Брезова, Бзовик, Врх, Долац, Дражиниће,
Милиће, Река и Рудно; и делове КО Савово, Орља глава, Ушће и Засад;
 Режими заштите:
 режим I степена заштите ("core area") обухвата 18 локалитета на укупно 553,80 ha
или 0,74% територије Парка природе;
 режим II степена заштите ("buffer area") обухвата 20 делова подручја на укупно
3.883,10 ha или 5,16% територије Парка природе;
 режим III степена заштите ("transition area") се примењује на осталом делу
простора Парка природе од 70.746,10 ha или 94,10% територије Парка
природе;
 Организација насеља:
 субопштински центар – Ушће (улазни пункт у Парк природе са Ибарске
магистрале);
 центри заједнице насеља - Студеница и Градац (улазни пунктови у Парк природе),
као и Беле Воде-Дајићи, Девићи и Рудно (централна насеља);
 локални центри - Братљево, Ерчеге, Остатија;
 Туристичка насеља - центри Парка природе: Врхови-Одвраћеница (новоформирани
туристички локалитет на гребен-развођу планине, који ће имати значајно место у
будућој концепцији развоја туризма. Поседује просторне услове за плански
дефинисано ширење и изградњу, под условом стриктног поштовања услова заштите
природе. Планиран је као центар за зимски спортски и рекреативни туризам);
Голијска Река (вишенаменски туристички, шумарски и сточарски пункт, испод
Јанковог камена, на регионалном путном правцу Ивањица-Дуга Пољана. Планиран је
као центар за зимски спортско-рекреативни туризам и секундарни центар Парка
природе); Шереметовица-Кути-Плешин (планиран је као вишенаменски туристички,
шумарски, научно образовни и рекреативни центар Парка природе); Беле воде-Дајићи
(центар Парка природе).
 Туристички центри:
 насеља: Девићи, Остатија-Коритник, Студеница, Рудно, Градац;
 туристички локалитети / целине: Беле Воде – Дајићи; Голијска Река; Врхови –
Одвраћеница; Шереметовица – Кути – Плешин, као јединствени туристички
ризорт који је повезан скијалиштем "Голија";
 Скијашко подручје Голије: протеже се 6,5 km северно и 7,5 km источно од базног
ризорта Врхови-Одвраћеница. Подразумева изградњу модерног скијашког центра са
свим припадајућим садржајима туристичке инфраструктуре (скијашке стазе, скилифтови, итд.). Дефинисани капацитет скијашког подручја у коначној фази (око
17.000 истовремених скијаша), може се узети као укупни економски, социјални и
еколошки прихватни потенцијал планине на дуги рок и претпоставља развој
смештајног капацитета од око 25 хиљада лежајева (за коришћење у летњој и зимској
сезони).
 Електроенергетика: на напонском нивоу 35 kV планира се изградња шест
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трансформаторских станица 35/10 kV са пратећим водовима 35 kV. Градња нових ТС
је неопходна, првенствено ради решавања проблема у квалитету снабдевања
електричном енергијом (велика дужина водова 10 kV, чести и дужи испади напајања),
а и због планираног убрзаног развоја зимског туризма . Крајњи циљ планираног
решења је затварање прстена напајања на нивоу 35 kV.
 Планиране акумулације - тзв. већe акумулацијe, које су сврстане у изворишта вода од
регионалног и републичког значаја, за комплексно решење водоснабдевање
становништва:
 "Рокци" - профил за изградњу бране и формирање акумулације налази се на реци
Ношници, притоци Моравице, око 2 km узводно од ушћа Ношнице у Моравицу
(око 12 km од Ивањице);
 "Препрана" - у горњем току реке Студенице, око 30 km од Ушћа, односно око 17
km од извора реке;
 "Људска Река" - на Људској реци, притоци реке Рашке, на око 28 km од Новог
Пазара;
 "Куманицa" - на реци Моравици, на око 0,5 km низводно од ушћа Голијске реке тј.
на око 18 km узводно од Ивањице;
 "Градац" - на Градачкој реци, притоци Брвенице, око 1,0 km низводно од ушћа
Лучке реке.
ППППН система ХЕ на Ибру:
 Доношењем овог плана створен је плански услов за реализацију система
хидроелектрана на подручју реке Ибар, т.ј. дефинисано је просторно уређење,
организација, заштита, коришћење инамена простора, као и други елементи значајни
за подручје реке Ибар и систем хидроелектрана, а нарочито елементи за директну
примену (подручје детаљне разраде плана);
 микролокације десет прибранских хидроелектрана (профили Лакат, Маглич, Добре
Стране, Бела Глава, Градина, Церје, Главица, Ушће, Гокчаница и Бојанићи), као
целина у којима долази до битних промена у коришћењу, уређењу, изградњи и
заштити простора, се детаљно разрађују. У оквиру сваке микролокације могу се
издвојити: објекти бране и хидроелектране са пратећим објектима (машинске зграде,
трафостанице, приступни путеви, преводнице, итд.); акумулације, одређене котама
нормалног успора; објекти у функцији туризма (ресторани, етно куће, продавнице,
објекти за водене спортове, итд.; локације потребне за измештање/изградњу
инфраструктуре (5 локација/деоница у близини профила Маглич, Добре Стране, Бела
Глава, Церје и Главица).
 подручје овог плана на територији града Краљева захвата целе КО: Баре, Богутовац,
Бресник, Брезна, Гокчаница, Замчање, Маглич, Матаруге, Полумир, Прогорелица,
Рудњак, Ушће и Церје.
ППППН ИК високонапонског ДВ 2x110 kV "Краљево 3 – Нови Пазар 1":
 Посебна намена обухвата заштитни појас далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови
Пазар 1 и подручје које је у непосредној физичкој и функционалној вези са
далеководом, са припадајућим чвориштима и местима укрштања са другим
инфраструктурним системима, као и подручјима која су у непосредној физичкој и
функционалној вези са коридором (заштитни појас и објекти и површине које је
неопходно штитити од негативних утицаја коридора), односно утицајним зонама.
Посебна намена дефинисана је детаљном разрадом са елементима за директно
спровођење, односно за изградњу планираног далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови
Пазар 1.
 подручје овог плана на територији града Краљева захвата целе КО: Ратина, Метикош,
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Драгосињци, Каменица, Мељаница, Брезна, Церје, Рудњак, Ушће и Тадење.
Остала значајна планска документација на подручју Просторног плана:
 на територији општине Ивањица:
 Просторни план општине Ивањица (у даљем тексту: ППО Ивањица), "Службени
лист општине Ивањица”, број 3/13;
 План генералне регулације туристичке целине Беле Воде-Дајићи, у склопу
планинског ризорта Голија, са детаљном регулацијом зоне викенд насеља,
"Службени лист општине Ивањица", број 5/10;
 План генералне регулације туристичке целине Врхови – Одвраћеница, у склопу
планинског ризорта Голија, са детаљном регулацијом зоне дела Одвраћенице
испод врha Кула, "Службени лист општине Ивањица", број 5/10;
 План детаљне регулације туристичке целине Голијска река, у склопу планинског
ризорта Голија, "Службени лист општине Ивањица", број 5/10;
 План детаљне регулације за насељено место Девићи, "Службени лист општине
Ивањица", број 9/15;
 План детаљне регулације за ски центар Голија на територији општине Ивањица,
"Службени лист општине Ивањица", број 5/17;
 План детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног
плана Парка природе “Голија” на територији општине Ивањица, "Службени
лист општине Ивањица", број 5/18;
 на територији града Краљева:
 Просторни план града Краљева (у даљем тексту: ППГ Краљево), "Службени лист
града Краљева”, број 7/11;
 План генералне регулације Ушћа (измена), “Сл.лист града Краљева”, број 8/09;
 План детаљне регулације за изградњу коридора инфраструктуре у обухвату
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Голија” (на
територији града Краљева), "Службени лист града Краљева", број 16/18.
ППО Ивањица:
 У области развоја друмског саобраћаја, третиране су трасе “туристичког пута” у
складу са смерницама из ППППН Парка природе Голија;
 у области развоја водопривредне инфраструктуре, планиране су акумулације за
локално водоснабдевање, “Колешница”, “Црна река” и “Вучак”;
 у области развоја електроенергетске инфраструктуре, од постојеће трафостанице
ТС 35/10 kV “Куманица”, планиран је далековод 35 kV до планиране ТС “Дајићи” и
даље ка ТС “Рудно” (град Краљево).
ППГ Краљево:
 у области развоја друмског саобраћаја, планирана је изградња обилазнице око
манастира Студеница (државни пут I Б реда бр. 30), потпуна или делимична
реконструкција општинских и некатегорисаних путева и изградња нових;
 у области развоја електроенергетске инфраструктуре, планирана је ревитализација и
модернизација дистрибутивне мреже и постројења напона 35/10kV и 10/0,4kV.
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
3.1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Природне карактеристике
Рељеф се одликује значајном морфолошком разноврсношћу и има планински карактер, с
обзиром да највећи део територије лежи изнад 500 mnm. Најнижа тачка на подручју се
налази на ушћу реке Студенице у Ибар (око 330 mnm), а највиша тачка је врх Јанков
камен (1833 mnm). Доминантно место заузимају планине Голија, Радочело и Чемерно.
Хидрографска мрежа припада Црноморском сливу, веома је развијена и густина мреже
се процењује на преко 2100 m/km². Хидрографску мрежу одређују сливови Студенице
(улива се у Ибар код Ушћа), Моравице (са десним притокама); Ибра (са левим притокама)
и других мањих водотока.
Инжењерскогеолошке карактеристике - распаднутост стенске масе, уз неповољне
морфолошке услове, погодује развоју ерозионих процеса, као и бујичних активности
планинских водотокова. Продукција наноса и његово трајно одношење нису равномерно
распоређени на целом подручју. Од савремених егзогених процеса, јављају се и други
облици и појаве, као што су: клизишта, јаружање и спирање, бујични токови, одроњавање
и процеси карстификације.
Климатске карактеристике - разликују се три основна климатска рејона: долински са
брдским (до 700 mnm, са умерено-континенталном климом, модификованом утицајем
околних планина); прелазни-континентални (од 700 до 1300 mnm, са кратким и свежим
летима, топлих дана и свежих ноћи и дугим и оштрим зимама са доста снежних падавина);
планински (преко 1300 mnm, са оштрим и хладним зимама и кратким прохладним летима;
највиши предели овог подручја одликују се субалпском климом).
Земљиште - примарно шумска земљишта ниских производних капацитета, угрожена
ерозијом. Најнижи потенцијал имају плитка земљишта (литосоли и регосоли), која се
појављују махом услед негативног утицаја човека (сечом шуме, гајењем кромпира и неких
стрнина по стрмим нагибима, преоптерећивањем и разоравањем пашњака), што потенцира
одношење земљишта ерозијом, водом, и ветром. Земљишта већег потенцијала не
заузимају веће површине, а подложна су и ерозији ако су под ораницама, па се за њих
мора применити тзв. заштитно искоришћавање, укључујући контурну обраду, обраду по
изохипсама, увођење трава у плодоред, ђубрење стајским и минералним ђубривима која
садрже калцијум и др. Највећи потенцијал и површину имају ранкери на различитим
супстратима (дубоки су преко 20 cm, веома хумусни и налазе се махом под травњацима).
Вегетација, флора и фауна - Голија се издваја по већем квантитативном присуству
терцијарних глацијалних реликтних врста, а утврђено је и присуство и ендемичних и
субендемичних врста. Због висинске разлике од око 1500 m, на овом подручју се
среће репрезентативан спектар (око 20) шумских заједница. Доминирају чисте састојине
у односу на мешовите. Евидентирано је више од 45 врста дрвећа, уз присуство
племенитих лишћара, дивљих воћкарица, као и ретке и карактеристичне врсте жбуња и
приземне флоре. У дрвном фонду бројније су лишћарске од четинарских врста. Ливаде и
пашњаци су мозаично распрострањени на подручју и у односу на висински положај имају
брдски, брдскопланински и планински карактер, а евидентирано је 15 ливадских
фитоценоза. Констатоване орнитофаунистичке вредности указују на велику биолошку
разноврсност, па се подручје може сматрати важним европским центром орнитолошке
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специјске и генетичке разноврсности.
Стање животне средине
Највећи део територије плана представља предео изразитих природних и предеоних
вредности, са аспекта генетске, специјске и екосистемске разноврсности и сценских
квалитета предела, због чега је 70% планског подручја и заштићено као Парк природе,
односно Резерват биосфере. У оквиру предела се издвајају комплекси биотопа са
изразитим представницима врста: шуме и експлоатационе шуме, отворена подручја са
појединачним дрвећем и шумарцима, отворена подручја на сувим стаништима, њиве,
ливаде и пашњаци, стајаће и текуће воде, и насеља.
Животна средина је најугроженија непланским одлагањем комуналног отпада (у највећем
броју случајева, на изузетно неповољним локацијама са становишта угрожавања животне
средине, пре свега у речним долинама), као и ниским степеном комуналне опремљености
(пре свега непостојањем система за евакуацију фекалних и отпадних вода), што
потенцијално угрожава у овом тренутку висок квалитет површинских и подземних вода.
Иако није изражен проблем прецрпљивања издани, каптирање се често врши на санитарно
и технички неисправан начин, што (уз нерешено питање евакуације отпадних вода)
загађује подземне воде и угрожава заштићене зоне изворишта регионалног и локалног
значаја.
Природна добра
На основу Уредбе о заштити Парка природе Голија (“Службени гласник РС”, број 45/01
и 47/09), Парк природе Голија заузима површину од 75.183 ha, од чега је у обухвату
Просторног плана 42.361 ha (70% територије плана). По основу критеријума заштите
природних вредности, посдручје Парка природе зонирана је на три степена заштите, и то:
I степен - 553,8 ha на 18 издвојених локалитета (0,74% територије Парка природе); II
степен - 3.883,1 ha на 20 издвојених локалитета (5,16% територије Парка природе); III
степен - 70.746,1 ha (94,10% територије Парка природе).
У режиму I степена заштите на територији Просторног плана су следећи локалитети
укупне површине око 485,1 ha:
1. Испод Јанковог Камена, испод највишег врha Голије, Јанков камен (1.833 mnm), на
северним експозицијама, општина Ивањица, КО Дајићи, обухвата цела одељења 17 и
18 у Г.Ј. "Голија" (60,80 ha);
3. Каралићи, северна страна Масловарског брда, у изворишном дели Галуљиног потока,
општина Ивањица, КО Дајићи, обухвата цело одељење 21 у ГЈ. "Голија" (34,00 ha);
4. Водица, изнад насеља Јасеновица, општина Ивањица, КО Дајићи, обухвата цела
одељења 38 и 39 у Г.Ј. "Голија" (67,96 ha);
5. Тресава на Белим Водама, на Белим Водама, општина Ивањица, КО Дајићи, обухвата
одељење 23, отсеци "б" и "1" у Г.Ј. "Дајићке планине" (15,20 ha);
8. Испоснице, у клисури реке Студенице, у непосредној близини и око испосница, град
Краљево, КО Савово, обухвата део одељења 50 и 51 у Г.Ј. "Горња Студеница" (20,50
ha);
9. Кошанинова језера, изнад Долова, општина Ивањица, КО Врмбаје, део одељења 3,
отсеци "а", "1", "2" и "3" у Г.Ј. "Црепуљник" (50,12 ha);
10. Црепуљник, испод Црепуљника са јужне стране, општина Ивањица, КО Врмбаје,
обухвата одељења 19 и 20 у Г.Ј. "Црепуљник" (65,80 ha);
11. Радочело (I), јужна страна Страже, град Краљево, КО Бзовик, обухвата цело 42.
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одељење у Г.Ј. "Радочело-Црепуљник" (44,00 ha);
12. Изубра, клисура реке Изубре, притоке Студенице, општина Ивањица, КО Чечина и
Коритник, обухвата делове одељења: 2, 3, 4, 7, 8 и 9 у Г.Ј. "Брусничке шуме" (66,10
ha);
15. Изнад Љутих Ливада, северно од Црног врha, општина Ивањица, КО Коритник,
обухвата цело 34 одељење у Г.Ј. "Бисер вода-Црни врх-Радуловац" (27,60 ha);
16. Црна река, кањонски део речног тока Црне реке, општина Ивањица, КО Коритник,
обухвата делове 59. и 60. одељења у Г.Ј. "Бисер вода-Црни врх-Радуловац" (28,80 ha);
17. Радуловац, Цикотина вода - једно од изворишта Црне реке, општина Ивањица, КО
Коритник, чистина 5, у 51. одељењу, у Г.Ј. "Бисер вода-Црни врх-Радуловац" (4,00 ha);
18. Извориште Црне Реке, на месту званом Одвраћеница, општина Ивањица, КО
Коритник, приватно власништво (0,20 ha).
У режиму II степена заштите на територији Просторног плана су следећи локалитети
укупне површине око 2951,2 ha:
19. (1) Јанков Камен, на северним и јужним експозицијама око врha Јанков камен (1833
mnm), општина Ивањица, КО Дајићи и Градац, обухвата цела одељења 3, 4, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 20, 54, 55, 56 и 57. у Г.Ј. "Голија" (390,20 ha);
22. (4) Голијска река, шумски комплекс на десној обали Голијске реке, општина
Ивањица, КО Дајићи, Вучак и Глеђица (у обухвату Просторног плана само део у
КО Дајићи), обухвата цела одељења 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36,
37, 40, 42, 43, 44, 45, 35, 82, 83, 84, 85, 86, 97, 88 у Г.Ј. "Голија" (у обухвату
Просторног плана oкo 600 ha од укупно 851,00 ha);
23. (5) Међугорски поток, део обале и изворишну челенку Међугорског потока, општина
Ивањица, КО Дајићи, обухвата цела одељења 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 67, 68, 69 и 70 у Г.Ј.
"Дајићке планине" (390,20 ha);
24. (6) Беле воде, на Дајићким планинама, општина Ивањица, КО Дајићи, обухвата цело
одељење 23 и 24 (без Р 5) у Г.Ј. "Дајићске планине" (84,40 ha);
28.(10) Градина, на обронцима планине Чемерно, на десној обали реке Студенице, град
Краљево, КО Савово и Орља Глава, обухвата цела одељења: 46, 47, 48, 49, 50 (без Р
8), 51 и 52 у Г.Ј. "Горња Студеница" (226,70 ha);
29.(11) Под Црепуљником, северна страна Црепуљника, општина Ивањица, КО
Врмбаје, обухвата део одељења 2 и 3 (без Р 9) и цела 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 25 и
26 у Г.Ј. "Црепуљник" (362,10 ha);
30.(12) Радочело II, јужна страна Страже, град Краљево, КО Бзовик, обухвата цела
одељења 41 и 43 у Г.Ј. "Радочело-Црепуљник" (82,40 ha);
31.(13) Брусничке шуме, клисура реке Изубре, општина Ивањица, КО Чечина и
Коритник, обухвата одељења 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 Г.Ј. "Брусничке Шуме" (194,60 ha);
34.(16) Угљапе, општина Ивањица, КО Коритник, обухвата цела одељења 7 и 8 у Г.Ј.
"Бисер вода-Црни врх-Радуловац" (52,80 ha);
35.(17) Љуте ливаде, на падинама Црног врha, општина Ивањица, КО Коритник,
обухвата цела одељења 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 и 39. у Г.Ј. "Бисер вода-Црни
врх-Радуловац" (282,00 ha);
36.(18) Влашки мост, део долине Црне реке, општина Ивањица, КО Коритник,
обухвата цела одељења 44, 45, 47, 57, 58 и делове 59 и 60-ог одељења (без Р 16) у
Г.Ј. "Бисер вода-Црни врх-Радуловац" (231,20 ha);
37.(19) Суви брег, изнад Одвраћенице општина Ивањица, КО Коритник, обухвата
одељење 51 (без Р 17) у Г.Ј. "Бисер вода-Црни врх-Радуловац" (25,60 ha);
38.(20) Одвраћеница, непосредно испод била планине Голије, са северне стране, део
изворишне челенке Црне реке, општина Ивањица, КО Коритник, приватно
власништво (без Р 18), (29,00 ha).
Први број означава нумерацију према ППППН ПП Голија, а број у загради према Уредби о заштити ПП Голија.
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Резерват биосфере Голија – Студеница је у целини унутар подручја Парка природе Голија.
Наведени локалитети и делови простора у режиму I и II степена заштите налазе се и у
Резервату биосфере
Културна добра
На подручју Просторног плана, евидентирана су следећа културна добра:
 Споменик културе изузетног значаја, који је на Листи светске баштине UNESCO:
манастир Студеница (Брезова, град Краљево), XII век;
 споменици културе великог значаја: црква св. Алексија Богочовека (Милиће, град
Краљево), XVII век; црква св. Ђорђа (Врх, град Краљево), XVII век; црква св.
Богородице (Долац, град Краљево), XV век; црква св. Николе (Палеж - Река, град
Краљево), XIV век; Горња испосница (Савово, град Краљево), XIII век; Доња
испосница (Савово, град Краљево), XIII век; црква св. Николе (Ушће, град Краљево),
XIV век; црква св. Преображења (Придворица, општина Ивањица), XIII век;
 споменици културе (проглашена културна добра): црква св. Кузме и Дамјана,
(Остатија, општина Ивањица), XVII век; кућа Венијамина Маринковића (Вионица,
општина Ивањица), прелаз из XIX у XX век; црква св. Николе (Рудно, град Краљево),
неутврђено време настанка; кућа Перише Дамјановића (Дражиниће - Рудно, град
Краљево), прелаз из XIX у XX век; црква Преображења (Средња Река - Дајићи,
општина Ивањица), неутврђено време настанка; Грачки крст (Градац, општина
Ивањица), XVIII век;
 споменик културе који ужива претходну заштиту: црква св. Јована (Савово, град
Краљево), XIII век;
 просторна културно-историјска целина (ПКИЦ) - заштићена околина споменика
културе: ПКИЦ манастира Студеница (КО Засад, Ушће, Брезова и Долац, град
Краљево), 269,34 ha.
Просторна културно-историјска целина манастира Студеница (у даљем тексту ПКИЦ
манастира Студеница) представља заштићену околину споменика културе изузетног
значаја (манастир Студеница), налази се на подручју града Краљева (делови КО Засад,
Ушће, Брезова и Долац) и обухвата површину од 269,34 ha.
Прва зона заштите обухвата површину од 20,92 ha и то:
 Комплекс манастира Студеница (1,16 ha);
 површине/објекте у непосредном окружењу манастирског комплекса - гостинске
конаке манастира; економију манастира; објекте здравства (амбуланта), културе (музеј
и библиотека), школства (основна школа), управе/администрације (месна заједница
"Студеница", полицијска станица, пошта), земљорадничке задруге и пословања
(угоститељство, трговина, занатство); гробља (2); саобраћајне површине - паркинг,
саобраћајнице, стазе (5,95 ha);
 шуме, воћњаке, њиве, ливаде и друго заштитно зеленило у непосредном окружењу
манастирског комплекса (13,81 ha).
Друга зона заштите обухвата површину од 248,42 ha и то:
 Зоне постојећег становања ниских густина - пољопривредног, мешовитог и
непољопривредног (28,93 ha);
 површине за спорт и рекреацију; саобраћајне површине (паркинг, саобраћајнице,
стазе); водотоке и водне површине (река Студеница и потоци); каменолом и малу
хидроелектрану на реци Студеници; угоститељски објекат - хотел (22,30 ha);
 шуме, воћњаке, њиве, ливаде и друго заштитно зеленило (197,19 ha).
13
Просторни план подручја посебне намене манастира Студеница – материјал за рани јавни увид

Студеница, као најзначајнији манастирски комплекс средњовековне Србије и данас
представља велики културни и духовни центар српског народа. Од XII века, када је
основана од стране Стефана Немање (Св. Симеон), ова монашка заједница ни у једном
тренутку није прекидала свој вишевековни живот, чији се културни слојеви препознају у
низу градитељских и сликарских остварења. Задужбина и гробница родоначелника
династије Немањића, служила је као узор многим владарима ове лозе, не само као
подстицај за подизање маузолеја који би наликовали Богородичиној цркви (католикон),
већ и као место где би могли дати свој лични допринос. Тако је, након изградње
манастирских бедема и католикона, ту временом настајао низ објеката који је требало да
задовољи потребе студеничког братства: трпезарија, Радосављева припрата, цркве Св.
Николе и Св. Јована, Краљева црква, конаци, ризница и др. Упоредо са неимарима, у
Студеници су радили и бројни сликари, од оних који су ремек-делима византијског
живописа XIII века обележили пут српског средњовековног сликарства, до зографа XIX
века.
Манастирски комплекс је затворен скоро кружним зидом ојачаним са две утврђене
капије. Два најважнија споменика комплекса, Богородичина и Краљева црква, садрже
изузетну колекцију византијског живописа из XIII и XIV века. Богородичина црква
(једнобродна црква са куполом), која је послужила као модел другим црквама у
окружењу, изграђена је у препознатљивој Рашкој школи источне средњевековне црквене
архитектуре, која је мешала романичке и византијске стилове. Скромнију, Краљеву цркву,
изградио је краљ Милутин 1314.год.
Манастир Студеница је споменик културе изванредне универзалне вредности на којем се
непрекидно изводе заштитни радови, како би се сачувао комплетан и нетакнут скуп
атрибута који преносе ову вредност (обликовност, материјализација, функција и др.).
Конзерваторско-рестаураторски радови се спроводе оригиналним материјалима и
традиционалним техникама, и не представљају претњу аутентичности споменика културе.
Прате их детаљна архитектонска, уметничка, археолошка и историјска документација,
која оправдава њихов избор и осигурава њихову аутентичност.
Решења и одлуке о заштити манастира Студеница и његове околине:
 Решење о утврђивању манастира Студеница за непокретно културно добро - споменик
културе, број 421/47 од 25.10.1947.год. (Решење је донето од стране Завода за заштиту
и научно проучавање споменика НРС - основ за упис у централни регистар
Републичког завода за заштииту споменика културе, редни број СК 158 од 05.04.1982.
год., односно локални регистар Завода за заштиту споменика културе Краљево, број 4
од 03.02.1982.год.);
 Одлука о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог
значаја, "Службени гласник СРС" број 14/79 (овом одлуком је манастир Студеница
утврђен за непокретно културно добро - споменик културе од изузетног значаја);
 Одлука о утврђивању границе непосредне околине и заштити природног простора
манастира Студеница, број 350-22/88 од 29.12.1988.год. (Одлука је донета од стране
Скупштине општине Краљево и објављена у "Службеном листу општине Краљево"
број 13/88 од 29.12.1988. год. - заштићена околина укупне површине 269,34 ha
обухвата парцеле које се налазе у оквиру КО Засад, Ушће, Брезова и Долац);
 Решење о стављању под заштиту државе стабла зеленике/божиковине (Ilex aguifolium)
у дворишту споменика културе манастира Студеница, број 633/3 од 30.10.1970.год.
(решење је донето одстране Скупштине општине Краљево).
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Манастир Студеница је уписан 1986. год. у Листу Светске културне и природне баштине
под бројем 389 (UNESCO), према следећим критеријумима:
 критеријум 1: у Краљевој цркви налазе се најлепше фреске које су сликали Миhaел и
Еутихиос из Солуна, међу којима се посебно истиче циклус из живота Богородице,
који спада међу најлепше византијске живописе;
 критеријум 2: Богородичина црква служила је као модел за друге цркве изграђене у
препознатљивом стилу Рашке школе, која чини посебну грану у источној
средњовековној црквеној архитектури (Бањска, Дечани, Св. Арhaнгели у Призрену).
Зидне слике изведене 1208/09. године спадају међу прве примере "монументалног
стила", који се појавио у различитим регионима након пада Цариграда (1204. године),
и представља прекретницу у историји византијске, али и западне уметности;
 критеријум 4: Студеница је изузетан пример манастира у Српској православној цркви.
Осим што унутар свог кружног зида чува низ изванредних споменика (цркве,
трпезарије и монашки конаци из периода од XIII до XVIII века), има и изузетно
значајно окружење. У заштићеној околини налази се низ цркава и испосница,
каменолом мермера од кога су исклесани блокови Богородичине цркве, као и остаци
средњовековног насеља за обрађиваче камена;
 критеријум 6: Студеница представља значајну тачку средњевековне српске историје.
Ту су посмртни остаци родоначелника династије Немањића и оснивача Студенице,
Стефана Немање (Св. Симеона) и његове супруге Анастазије, као и посмртни остаци,
покров и ковчег првог српског краља, Стефана Првовенчаног. Одавде је Св. Сава
основао аутокефалну Српску православну цркву. Све до данас Студеница је остала
културни и духовни симбол српског народа.
Сви елементи који одржавају изузетну универзалну вредност манастира Студеница
налазе се у обухвату од 1,16 ha (простор унутар кружног зида) - споменик културе
изузетног значаја манастир Студеница. Велика "buffer" зона обухвата 269,34 ha и
представља заштићену околину манастира Студеница - просторна културно-историјска
целина (ПКИЦ) манастира Студеница.
Саобраћај
Подручје Просторног плана, а посебно територију у оквиру Парка природе Голија,
карактерише изолованост и слаба повезаност са градским и општинским центрима који га
окружују.
Према Уредби о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број 105/13,
119/13 и 93/15), кроз подручје Просторног плана пролазе следећи државни путеви I реда:
 ДП IБ реда број 30, Ивањица – Ушће;
 ДП IБ реда број 22, Београд – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Краљево – Рашка
– Нови Пазар – Рибариће – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов
Крш) – тзв. "Ибарска магистрала".
Непосредно ван обухвата Просторног плана су и:
 ДП IБ реда број 29, државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабука) –
Пријепоље – Нова Варош – Сјеница – Нови Пазар;
 ДП IБ реда број 21, Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић
– Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница.
Кроз подручје Просторног плана пролазе следећи државни путеви II реда:
 државни пут IIA реда број 197, Каона – Ивањица – Бук – Преко Брдо – Дуга Пољана–
Расно – Карајукића Бунари – Угао – државна граница са Црном Гором;
15
Просторни план подручја посебне намене манастира Студеница – материјал за рани јавни увид

 државни пут IIA реда број 198, Рашка – Кути – Одвраћеница – Преко Брдо;
 државни пут IIБ реда број 412, Брвеник – Градац – Рудно.
Мрежу општинских, некатегорисаних и шумских путева, а посебно у делу Просторног
плана који је у оквиру Парка природе Голија, карактерише низак квантитет и квалитет у
односу на величину територије и размештај насеља. У великој мери, постојећа мрежа је
без адекватног коловозног застора, најчешће неприхватљивих експлоатационих
карактеристика, што се посебно односи на путеве на већим надморским висинама.
Источном границом Просторног плана (долином Ибра, уз државни пут IБ реда број 22),
пролази магистрална пруга Е-85, Лапово - Крагујевац - Краљево - Косово Поље - Ђенерал
Јанковић - државна граница, која је једноколосечна и неелктрификована, и чија је
ревитализација и модернизација, уз изградњу другог колосека, стратешко питање за даљи
развој железничког саобраћаја на територији Републике Србије.
Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
На подручју Просторног плана, насеља се снабдевају водом из каптажа чија је издашност
мала, а евидентиране су и каптаже чији су корисници индивидуални потрошачи.
Одржавање водовода је, у неким случајевима, у надлежности месних заједница, а вода се
не пречишћавања, односно дезинфикује. Водоводи који се снабдевају из каптажа су
евидентирани у следећим насељима: Придворица (снабдева из изворишта која се налазе
на подручју насеља Врмбаје и Добри До); Девићи (са насељима Вионица и Чечина);
Остатија (са насељима Брусник и Коритник); и Рудно (има изграђен примарни водовод,
који није у функцији).
На подручју Просторног плана, нису грађени системи за евакуацију отпадних вода, као ни
постројења за пречишћавање отпадних вода.
Електроснабдевање
Подручје Просторног плана добија електричну енергију преко преносних мрежа 220kV и
110kV из трафостанице ТС 220/110kV “Краљево 3”, “Увац” и “Валач”. Источном
границом просторног плана пролази далековод 110kV, који повезује трафостаницу ТС
220/110kV “Краљево 3” са трафостаницом ТС 110/35kV “Рашка”. Преносна мрежа 110kV
представља проблем (посебно из правца ТС 220/110kV “Краљево 3” - ТС 110/35kV
“Рашка” - ТС 110/35kV “Нови Пазар 1” - ТС 110/35kV “Сјеница” - ХЕ “Увац”), због
немогућности да се обезбеди резервно напајање у случају испада из погона неког од
водова 110kV у петљи.
Напајање планског подручја врши се из трафостаница ТС 35/10kV, као и из већег броја
трафостаница 10/0,4kV које се напајају одговарајућим водовима 10kV. На подручју
Просторног плана или непосредно ван планског обухвата налазе се следеће трафостанице
ТС 35/10kV:
 ТС “Куманица” (општина Ивањица) снаге 1,6+2,5MVA (у претходом периоду
коришћена као 10kV разводно постројење, а недавно је активирана као ТС
35/10kV и прикључена напојним 35kV водом на ТС “Црњево”);
 ТС “Црњево” (општина Ивањица), снаге 2x4MVA (напаја се краћим кабловским водом
35kV са двоструког далековода из трафостанице 110/35kV “Ивањица” према
трафостаници ТС 35/10kV “Шпик”. Проблем за безбедно напајање чини краћа
кабловска деоница (185m), чији испад аутоматски доводи до редукције потрошње
електричне енергије. У случају испада из погона кабловског вода 35kV и ТС
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“Црњево”, могуће је извршити резервно напајање овог дела конзума, преко 10kV
мреже - веза извода "Међуречје" из ТС 35/10kV “Црњево” и извода "Куманица" из ТС
35/10kV “Куманица”);
 ТС 35/10kV “Ушће” (град Краљево), снаге 2,5+4MVA, са већином 10kV извода из исте
(напаја се радијалним водом из правца ТС 35/6kV “Етекс”, а испад овог вода доводи до
редукције потрошње и снаге електричне енергије);
 ТС 35/10kV “Рудно” (град Краљево), снаге 1+2,5MVA, са свим 10kV изводима (напаја
се 35kV водом из ТС 35/10kV “Рашка 1”. У случају испада из погона овог вода, могуће
је део електричне енергије и снаге обезбедити из ТС 35/10kV “Баљевац”);
У 35kV мрежи, проблем представља напајање ТС 35/10kV “Ушће” и ТС 35/10kV “Рашка
1”, и непостројање резервног напајања за све трафостанице ТС 35/10kV за конзум
планског подручја.
Наведене недостатке треба отклонити кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових
електроенергетских објеката на напонском нивоу 35 kV и 110 kV (унутар и изван подручја
Просторног плана).
Остале инфраструктурне мреже
Постојећа телекомуникациона инфраструктура се састоји од:
 Фиксне телекомуникационе мреже са ТК канализацијом и кабловском
инфраструктуром (мини IPAN “Голијска река”, који је оптичким каблом повезан са
радио-базном станицом RBS CA32 - Јанков камен WLL, и др.);
 објеката бежичне телекомуникационе мреже (активне базне станице Голијен WLL,
Јанков камен WLL, Поглед WLL, Голија WLL и др.).
У планском обуhaту нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, али је планиран
развој дистрибутивног гасоводног система, који ће омогућити гасификацију планског
подручја.
Мрежа насеља, демографске прилике и привредни развој
Насеља на подручју Просторног плана су махом руралног типа, осим насеља Девићи
(мешовити тип насеља) и Ушће (насеље урбаног карактера). Постојећа функционална
диференцијација насеља је заснована на институционалном статусу, опремљености
услугама, као и привредним и комуналним капацитетима, који могу задовољити потребе
садашњег становништва и потенцијалних корисника. Центри месних заједница на
планском подручју су: Придворица (Врмбаје), Девићи, Дајићи, Коритник, Ушће и Рудно.
Минимални ниво институционалне опремљености (осмогодишња школа, здравствена
станица, пошта, продавница и месна канцеларија) задовољавају следећа насеља: Девићи,
Дајићи, Ушће и Студеница (Брезова). У развојном смислу спорна су она насеља/центри
месних заједница, која не поседују основне институције: Врмбаје и Мланча (недостају
пошта и продавнице); Савово и Коритник (имају само четвороразредну школу и месну
канцеларију). Туристичке потенцијале имају, пре свих, насеља/локалитети: Студеница,
Рудно, Ушће, Беле Воде - Дајићи, Девићи, Голијска река и Врхови - Одвраћеница.
Демографске прилике на подручју Просторног плана се крећу од незадовољавајућих,
преко неповољних, до врло неповољних. Према подацима Пописа из 2002. године, у
планском обухвату живело је 7.358 становника, да би се овај број знатно смањио (19,5%)
на 5.923 становника, 2011. године. Просечна релативна густина насељености планског
подручја износи око 9,7 становника на km2.
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Према степену развијености јединица локалних самоуправа, а на основу Уредбе о
утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за
2014. годину ("Службени гласник РС", број 104/14), град Краљево и општина Ивањица
спадају у трећу групу, односно у групу недовољно развијених јединица локалне
самоуправе, чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека.
Главни проблеми привредног развоја су: недовољна диверзификација привредних
активности, слаба инфраструктурна опремљеност, депопулација, неповољна старосна и
образовна структура становништва, и др. С обзиром на повећање потреба за различитим
врстама услуга које је неопходно обезбедити за очекивани број туриста (исхрана, приступ
телекомуникацијама, угоститељске, хотелијерске, туристичке и друге услуге), очекује се
пораст нивоа конкурентности локалне привреде (пре свега кроз одржив развој туризма,
угоститељства, хотелијерства, пољопривреде, занатства и домаће радиности, и др.), што ће
као резултат имати позитиван финансијско-економски ефекат на локалне заједнице, али
и на шире подручје.
Посебне намене
У обухвату Просторног плана, издвајају се следеће посебне намене од значаја за
концепцију планских решења:
Основна посебна намена
1. Основна посебна намена је заштита културног наслеђа националног и међународног
значаја: Манастир Студеница, споменик културе изузетног значаја (XII век), са
својом заштићеном околином (просторно културно-историјска целина манастира
Студеница), која обухвата површину од 269,34 ha (делови КО Засад, Ушће, Брезова и
Долац, град Краљево). Манастир је утврђен за споменик културе 1947. године, док је
за непокретно културно добро од изузетног значаја утврђен 1979. године. Заштићена
околина (граница непосредне околине и природни простор манастира) је утврђена
1988. године. У Листу светске културне и природне баштине UNESCO, уписан је 1986.
године, као споменик културе који са непосредном околином чини сагледиву
културно-пејзажну целину. Манастир Студеница, заједно са групацијом споменичког
наслеђа долине Ибра (Жича, Градац, Ђурђеви Ступови, Сопоћани), представља део
међународне културно-туристичке руте "Трансроманика", која повезује европско
наслеђе романичког периода. Овим Просторним планом предвиђена је детаљна
разрада заштићене околине манастира Студеница, уз дефинисање посебних правила
уређења, грађења и коришћења подручја, према утврђеним режимима заштите
простора.
Друге посебне намене компатибилне основној
2. заштита природе националног и међународног значаја: Парк природе Голија, утврђен
за природно добро 2001. године. Увршћен је у еколошки значајна подручја (Голија –
ЕМЕРАЛД RS0000030, Голија – IPA, Голија – IBA RS029IBA и Голија – PBA 09, а
планирано је и уписивање у Рамсарску листу). Део Парка природе Голија је 2001.
године стекао и међународни статус заштите (уписан је у Листу резервата биосфере
МАB програма UNESCO, као Резерват биосфере "Голија-Студеница" и до сада је
једино природно добро на подручју Србије са тим статусом). Режим I степена заштите
("core area") на планском подручју обухвата 13 локалитета на укупно 485,1 ha (0,8%
планског подручја), док режим II степена заштите ("buffer area") обухвата 13 делова
планског подручја на укупно 2.951,2 ha (око 5% планског подручја). Режим III степена
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заштите ("transition area") се примењује на осталом делу простора Парка природе у
обухвату Просторног плана, односно на 38.925 ha (око 64% планског подручја). У
обухвату Просторног плана, Парк природе Голија заузима површину од 42.361 ha (око
70% територије плана). Резерват биосфере "Голија – Студеница" је у целини унутар
подручја Парка природе, па се наведени локалитети и делови простора у режиму I и II
степена заштите налазе и у Резервату биосфере.
3. туристичко подручје: Планинско подручје Голије представља примарну туристичку
дестинацију (планински ризорт "Голија") са комплетном целогодишњом туристичком
понудом (регионална целина интегрисане понуде унутар туристичког кластера
„Средишња и Западна Србија“). Одрживи развој туризма на Голији, са Радочелом и
Чемерном (као високопланинским подручјем од националног значаја, са повољним
положајем у односу на потенцијалну туристичку тражњу), стратешко је питање
привредног и социјалног развоја централне и западне Србије. Oвај развој ће се
базирати на презентацији и одрживом коришћењу културних и природних вредности
(уз њихову интеграцију у јединствену туристичку понуду овог подручја и окружења),
развоју туристичке инфраструктуре и ресурса, као и интегрисању у шире туристичке
просторе (планинска зона I реда „Увац-Голија-Копаоник“; Ивањичко-Голијски
туристички комплекс; туристички појас "Долина јоргована" – део европског пута
културе "Трансроманика"). Најзначајнији туристички ресурси планског подручја:
 потенцијално скијашко подручје Голије протеже се 6,5 km северно и 7,5 km источно
од локалитета Врхови-Одвраћеница (око 25 km² у обухвату Просторног плана) и
подразумева изградњу модерног скијашког центра (ски центар "Голија"), са свим
припадајућим садржајима туристичке инфраструктуре (скијашке стазе, скилифтови, ски-стадиони и др.). Капацитет скијашког подручја дефинисан ППППН
Парка природе Голија, што је узето као укупни економски, социјални и еколошки
прихватни потенцијал планине на дуги рок (око 17.000 истовремених скијаша),
претпоставља развој одговарајућег смештајног капацитета за целогодишње
коришћење (око 25.000 лежајева у коначној фази).
 туристички локалитети:
а) туристичке целине у оквиру планинског ризорта "Голија" (чине јединствени
туристички ризорт који је повезан скијалиштем):
- Врхови-Одвраћеница - туристички локалитет на гребен-развођу планине,
једним делом у обухвату Просторног плана (КО Брусник и КО Коритник).
Центар за зимски спортско-рекреативни туризам;
- Голијска Река - вишенаменски туристички, шумарски и сточарски
локалитет, на путном правцу ДП IIA реда број 197 (испод врha Јанков
камен), једним делом у обухвату Просторног плана (КО Дајићи). Центар за
зимски спортско-рекреативни туризам и секундарни центар Парка природе
Голија;
- Беле воде-Дајићи – у целости у обухвату Просторног плана (КО Дајићи).
Примарни центар Парка природе Голија;
- Шереметовица-Кути-Плешин – непосредно ван обухвата Просторног плана.
Вишенаменски туристички, шумарски, научно-образовни и рекреативни
локалитет.
б) насеља са израженим туристичким функцијама:
- Ушће (КО Ушће) – улазни пункт у планински ризорт и Парк природе
"Голија" (са Ибарске магистрале);
- Студеница (подручје заштићене околине манастира Студеница, са
припадајућим насељима у КО Засад, Ушће, Брезова и Долац) – примарни
центар духовности и културе;
- Градац (подручје заштићене околине манастира Градац, ван обухвата
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-

-

Просторног плана) –центар духовности и културе;
Рудно (КО Рудно) – секундарни центар на потезу Студеница - Градац, који
помаже интеграцију споменичког наслеђа на међународној културнотуристичкој рути "Трансроманика", у јединствену туристичку понуду;
Придворица (КО Врмбаје) – секундарни центар на потезу реке Студенице,
који помаже интеграцију споменичког наслеђа у долини Студенице (група
цркава проглашених споменицима културе од великог значаја), у
јединствену туристичку понуду;
Девићи (КО Вионица и КО Чечина) – етно-село;
Остатија (КО Коритник) – етно-село.

4. регионално извориште водоснабдевања: подручја са могућношћу коришћења
хидропотенцијала:
 резервисан простор за изградњу вишенаменске хидроакумулације "Препрана" на
реци Студеница (КНУ = 665 mnm), са ужом зоном заштите. Простор се резервише
до усвајања решења концепције коришћења вода реке Студенице. Акумулација је
планирана у горњем току реке Студенице (на око 30 km од Ушћа, а око 17 km од
извора реке) и спада у тзв. веће акумулације, које су сврстане у изворишта вода од
регионалног и републичког значаја, за комплексно решење водоснабдевање
становништва. Могуће намене акумулације – снабдевање водом становништва,
енергетика, заштита од поплава, оплемењавање малих вода, рибарство и одрживи
туризам (у складу са регулативом о заштити вода);
 резервисан простор за изградњу система хидроелектрана на Ибру (директна
примена ППППН система ХЕ на Ибру). „Ибарске каскаде“ представљају систем од
десет проточних хидроелектрана у границама мајор корита Ибра и саобраћајница.
Три профила ХЕ (профили Ушће, Гокчаница и Бојанићи), налазе се на самој
граници обухвата Просторног плана, док је профил Главица непосредно изван
планског подручја. На сваком профилу могу се издвојити: брана и хидроелектрана
са пратећим објектима (машинска зграда, трафостаница, приступни пут,
преводница и др.), акумулација одређене котом нормалног успора, као и објекти у
функцији туризма (ресторан, етно-кућа, објекат за водене спортове и др.).
5. подручја реализације коридора магистралне/регионалне инфраструктуре:
 енергетска инфраструктура:
 далековод 2x110 kV "Краљево 3" - "Нови Пазар 1", са заштитним појасом и
подручјем које је у непосредној физичкој и функционалној вези са коридором
(објекти и површине које је неопходно штитити од негативних утицаја
коридора), укључујући припадајућа чворишта и места укрштања са другим
инфраструктурним
системима
(директна
примена
ППППН
ИК
високонапонског ДВ 2x110 kV "Краљево 3 - Нови Пазар 1");
 саобраћајна инфраструктура:
 обилазница око манастира Студеница, на државном путу I Б реда број 30, у
циљу заштите манастирског комплекса. Дужина планиране обилазнице је око
2,6 km. Од постојећег моста преко реке Студенице (1,4 km испред манастира, из
правца Ушћа), обилазница иде левом обалом реке до 1,0 km иза манастира,
планираним мостом прелази реку и спаја се са постојећим путем;
 измештање дела државног пута I Б реда број 30, од Бажалских Кршева до
Придворице, уколико дође до реализације акумулације „Препрана” на реци
Студеници. Траса измештања се мора дефинисати кроз израду техничке
документације предметне акумулације. Дужина планираног измештања је око
8,8 km.
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3.2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
На подручју Просторног плана доминирају шуме и шумско земљиште (и други
вегетацијом обрасли терени) са око 62 %, затим пољопривредно земљиште са око 30 %,
водно са oко 3 %, док насеља и други антропогени терени у функцији насеља и
инфраструктуре заузимају око 5 %.
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4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Основни циљ израде Просторног плана, представља дефинисање планског основа који ће
омогућити стварање просторних услова за одрживи развој подручја посебне намене, а
засниваће се на:
 заштити, очувању, унапређењу и коришћењу културних добара и природних
вредности и ресурса;
 одрживом развоју туризма и других комплементарних активности које унапређују
квалитет живљења локалног становништва;
 функционалној интеграцији подручја у шире окружење.
Поред наведеног, циљ израде планског документа јесте дефинисање зона и режима
заштите Манастира Студеница и његове заштићене околине у складу са условима
Републичког завода за заштиту споменика културе и других релевантних институција
надлежних за заштиту културног наслеђа, као и са правилима струке.
Полазећи од основне посебне намене и других специфичности простора, циљеви заштите,
уређења и развоја подручја Просторног плана јесу:
 очување и унапређење укупног културног наслеђа, што подразумева обезбеђење
трајне и интегрисане заштите објеката и заштићене околине споменика културе од
изузетног значаја (манастир Студеница) и других културно-историјских вредности
(споменици културе од великог значаја и друга проглашена културна добара), њихово
инфраструктурно опремање и уређење, стварање просторних услова за њихову
презентацију јавности, као и развој верског и других видова туризма;
 очување и унапређење укупних природних вредности и ресурса, што подразумева
трајну и интегрисану заштиту природних вредности Парка природе Голија, њихово
одрживо коришћење за научна истраживања, едукацију и презентацију јавности, као и
развој комплементарних активности и функција (еколошки, спортско-рекреативни и
други видови туризма, као и друге комплементарне делатности);
 усклађивање физичких структура и размештаја активности са режимима заштите
културних добара (заштићена околина) и природних вредности (I, II и III степен),
односно обезбеђивање услова за развој постојећих и нових привредних активности
(туризам, алтернативна сеоска економија и др.), развој насеља и реализацију
инфраструктурних система и коридора на планском подручју;
 заштита, уређење и одрживо коришћење предеоних вредности, како у обухвату
„кључне посебе намене'', тако и на целом подручју Просторног плана;
 интегрисање планског подручја у шире окружење, повећањем саобраћајне
доступности, што подразумева стварање просторних услова за модернизацију
изградњу, реконструкцију, опремање и функционисање државних путева и других
саобраћајних система („туристички пут Голија“, општински и некатегорисани путеви,
железница), који ће обезбедити бољу повезаност са другим деловима Републике
Србије, стварање нових и јачање постојећих функционалних веза;
 стварање препознатљивог регионалног идентитета, уз просторни развој туризма
базираног на: презентацији и одрживом коришћењу културних и природних
вредности; развоју постојеће и нове туристичке инфраструктуре; интегрисању у шире
туристичке целине (планинска зона I реда „Увац-Голија-Копаоник“; ИвањичкоГолијски туристички комплекс) и правце/појасе („Долина Јоргована“) у оквиру
туристичког кластера „Средишња и Западна Србија“.
 постизање равнотеже између еколошких, економских и друштвених чинилаца
одрживог развоја подручја, релативизацијом конфликата између заштите простора (у
складу са специфичним захтевима заштите и одрживог коришћења културних и
22
Просторни план подручја посебне намене манастира Студеница – материјал за рани јавни увид




природних вредности, биолошке и предеоне разноврсности) и одрживог развоја
локалне заједнице, уз унапређење квалитета живљења локалног становништва, ради
његовог задржавања и подстицања насељавања подручја (превасходно развојем
туризма и мултифункционалне пољопривреде засноване на традиционалној
производњи високовредних локалних производа и пружању агроеколошких услуга);
стварање услова за реализацију компензација локалном становништву, с обзиром на
ограничења која произилазе из режима заштите културних и природних добара, кроз
развој инфраструктуре и јавних функција;
успостављање ефикасног система управљања заштитом и развојем подручја, као и
заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби.
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Просторни план представља плански основ којим се обезбеђују просторни услови за
остварење и реализацију посебне намене подручја, што подразумева очување,
унапређење, презентацију и одрживо коришћење природних и културно-историјских
вредности планског подручја (Парк природе Голија, манастир Студеница и др.), уз развој
осталих постојећих и планираних функција, у мери и на начин који је у сагласности или
компатибилан циљевима очувања и заштите простора.
Просторним планом, а на основу Уредбе о заштити Парка природе Голија ("Службени
гласник РС", бр. 45/01 и 47/09), Одлуке о утврђивању непокрених културних добара од
изузетног значаја и од великог значаја ("Службени гласник СРС", број 14/79) и Одлуке о
утврђивању граница непосредне околине и заштити природног простора манастира
Студеница („Службени лист општине Краљево“ број 13/88), утврдиће се просторне
целине заштите природних вредности и непокретних културних добара, са тростепеним
режимима заштите, уз одређивање граница тих просторних целина. На подручју Парка
природе Голија, биће утврђене планске пропозиције заштите, коришћења и уређења
простора у складу са утврђеним режимима заштите природе, и то: режим I степена
заштите (13 локалитета на укупно 485,1 ha, т.ј. 0,8% планског подручја), режим II степена
заштите (13 делова планског подручја на укупно 2.951,2 ha, т.ј. око 5% планског подручја
и режим III степена заштите (на укупно 38.925 ha, т.ј. око 64% планског подручја). Поред
тога, биће утврђене и друге планске пропозиције заштите, коришћења и уређења простора,
у складу са утврђеним режимима заштите манастира Студеница (са заштићеном
околином манастира) и других непокретних културних добара.
Главне активности уређења простора односиће се на очување природног стања и
унапређење туристичко-рекреативне опремљености простора, односно унапређење
комуналне опремљености насеља и њихове боље повезаности на приступну путну мрежу,
све у складу са утврђеним режимима заштите простора, што ће се прецизирати у фази
Нацрта Просторног плана.
Изградња ће бити усмерена на руралне зоне у окружењу заштићених простора, уз
подизање стандарда живота локалног становништва, подстицање одговарајућих облика
пољопривредне производње и алтернативне сеоске економије.
Развој друмског саобраћаја ће бити усмерен на реализацију “туристичког пута Голија”,
који је од примарног значаја за развој планине Голија као туристичке дестинације.
Његовом изградњом обезбеђују се услови саобраћајног приступа туристичким
локалитетима "планинског ризорта Голија", као и њихова међусобна саобраћајна
повезаност.
Развој водоснабдевања ће бити усмерен на резервацију простора, одређивање зона
санитарне заштите (сходно Правилнику о начину одређивања и одржавања санитарне
заштите изворишта за водоснабдевање, "Службени гласник РС", број 92/08) и
реализацију планираних акумулација регионалног ("Препрана" на Студеници) и локалног
карактера ("Колешница" на Брусничкој реци), са припадајућим објектима (бране,
резервоари, црпне станице, постројења за прераду воде и др.).
Развој система за одвођење отпадних вода ће бити усмерен на формирање заједничких
канализационих система (груписање отпадних вода и заједничко пречишћавање) за више
постојећих насеља и планиране туристичке локалитете (према конфигурацији терена и
међусобној удаљености), са припадајућим објектима (постојења за пречишћавање
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отпадних вода и др.).
Развој система снабдевања електричном енергијом ће бити усмерен на отклањање
евидентираних проблема у мрежи напонског нивоа 35 kV, а кроз реконструкцију
постојећих и изградњу нових електроенергетских објеката на овом напонском нивоу.
Потребе за електричном енергијом у планском периоду, осим анализе постојећег стања,
дефинишу и решења из важеће планске (планови ширег подручја и њихова разрада) и
студијске документације (студија перспективног развоја преносне и дистрибутивне
електромреже). С тим у вези, планира се реконструкција једне ("Рудно") и изградња пет
нових трафостаница 35/10 kV ("Остатија", "Девићи", "Јасеновица", "Милиће" и "Дајића
Брдо"), као и изградња одговарајућих 35 kV водова (надземних или подземних, у
зависности од ограничења за трасирање водова) за везу трафостаница 35/10kV (око 68 km
у обухвату Просторног плана). Отклањање евидентираних проблема на вишим напонским
нивоима решаваће се изградњом 110 kV далековода “Краљево 3” - “Рашка”, трасом
паралелном постојећем 110 kV далеководу број 161, као и изградњом 2x110 kV
далековода "Краљево 3" - "Нови Пазар 1". Реализацијом ове концепције
електроснабдевања, обезбеђује се напајање у прстену из трафостаница 110/35kV, т.ј.
двострано напајање свих трафостаница 35/10kV у обухвату Просторног плана и
окружењу.
Развој гасификације, сходно смерницама из планске документације ширег подручја и
развојним плановима дистрибутера, биће усмерен на изградњу гасовода радног притиска
16 bar из правца Ивањице, који оквирно прати трасу државног пута IIA реда број 197 до
насеља Дајићи, где се планира изградња мерно-регулационе станице (МРС) и гасовода
радног притиска до 4 bar.
Просторни план ће се посебно бавити подручјем манастира Студеница и његовом
заштићеном околином, за који је предвиђена детаљна разрада у крупнијој размери (ниво
регулационог плана), и за који ће бити дефинисана посебна правила уређења, грађења и
коришћења (према утврђеним режимима заштите), а за потребе директног спровођења
Просторног плана и стварања планског основа за утврђивање јавног интереса.
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6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Просторним планом ствара се плански основ за реализацију планских решења и
пропозиција, односно обезбеђују просторни услови за остварење посебне намене
подручја, т.ј. омогућује дугорочна одржива и интегрална заштита културних добара и
природних вредности у условима одрживог развоја планског подручја, а са циљем
спречавања конфликата у простору.
Планирање, коришћење, уређење и заштита планског подручја засниваће се на обезбеђењу
услова за:
 заштиту и одрживо коришћење културног наслеђа (у складу са одлукама о
утврђивању непокретних културних добара и другим актима о заштити културног
наслеђа);
 заштиту и одрживо коришћење природних вредности (у складу са уредбом о заштити
природног добра и другим актима о заштити природног простора);
 рационално коришћење и очување природних ресурса (изворишта водоснабдевања,
шуме и др.),
 заштиту и унапређење животне средине;
 валоризацију комплементарних потенцијала планског подручја за развој (одрживи
развој туризма и др.);
 унапређење квалитета живљења локалног становништва, стимулацијом постојећих и
развојем нових делатности (алтернативна сеоска економија);
 просторне, инфраструктурне, привредне и друге облике интеграције планског
подручја са окружењем (реализација инфраструктурних система и коридора, у циљу
подизања нивоа приступачности и конкурентности, а тиме и динамике будућег развоја
овог простора);
 стварање институционално-организационе и управно-контролне подршке заштити,
уређењу и коришћењу подручја посебне намене.
У Београду, септембар 2018. године
Обрађивач Просторног плана:
ЈП Урбанизам - Крагујевац
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