
На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),  

Влада доноси 

УРЕДБУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ 

"УВАЦ"  

(Сл. гласник РС бр. 83/10)  

Основни текст на снази од 17/11/2010 , у примени од 17/11/2010  

Члан 1.  

Утврђује се Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе "Увац" 
[1] 

(у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову 

уредбу и чини њен саставни део.  

Члан 2.  

Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и 

заштите подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Увац" на 

деловима територија општина Ивањица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Тутин и 

града Новог Пазара. 

Члан 3.  

(1) Просторни план састоји се из текстуалног дела и графичких приказа. 

(2) Текстуални део Просторног плана објављује се у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

(3) Графички прикази (рефералне карте) израђени су у размери 1:50.000, и то: 

реферална карта 1 - Посебна намена простора; реферална карта 2 - Мрежа насеља, 

јавних служби и инфраструктурних система; и реферална карта 3 - Заштита 

животне средине, природних и културних добара и туризам. 

(4) Графичке приказе из става 3. овог члана, израђене у 15 примерака, оверава 

својим потписом министар надлежан за послове просторног планирања. 

Члан 4.  



Просторни план спроводи се израдом и доношењем просторних планова јединица 

локалне самоуправе и урбанистичких планова, као и развојним плановима и 

програмима уређења грађевинског земљишта и програмима заштите животне 

средине и природе. 

Члан 5.  

(1) Графички прикази из члана 3. став 3. ове уредбе, чувају се трајно у Влади (један 

комплет), Министарству животне средине и просторног планирања (три комплета), 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (један комплет), 

Министарству економије и регионалног развоја (један комплет), општини Ивањица 

(један комплет), општини Нова Варош (један комплет), општини Пријепоље (један 

комплет), општини Сјеница (један комплет), општини Тутин (један комплет), граду 

Новом Пазару (један комплет) и Републичкој агенцији за просторно планирање 

(три комплета).  

(2) Документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у 

Републичкој агенцији за просторно планирање. 

Члан 6.  

Право на непосредан увид у графичке приказе из члана 3. став 3. ове уредбе имају 

правна и физичка лица, под условима и на начин који ближе прописује министар 

надлежан за послове просторног планирања.  

Члан 7.  

(1) Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и 

пројекти ускладиће се са одредбама ове уредбе на начин утврђен Просторним 

планом. 

(2) Планови и програми развоја који се доносе по посебним прописима, прописи и 

други општи акти ускладиће се са одредбама ове уредбе у року од годину дана од 

дана њеног ступања на снагу. 

(3) Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и 

пројекти, планови и програми развоја донети до дана ступања на снагу ове уредбе, 

примењују се у деловима који нису у супротности са овом уредбом. 

Члан 8.  

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

05 број 110-7658/2010  

У Београду, 21. октобра 2010. године  



Влада 

Председник,  

др Мирко Цветковић, с.р.  

 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМEНЕ  

СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦ” 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

„Увац”  (у даљем тексту: Просторни план) је дугорочни плански документ који се 

доноси за период до 2022. године, са елементима за имплементацију Просторног 

плана за период до 2014. године. Концепција развоја подручја Просторног плана 

базира се на принципима интегралног приступа простору (економска, социјална и 

еколошка компонента), односно на принципима одрживог развоја. 

Просторни план је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), Законом о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09), Законом о водама („Службени гласник РС”, 

број 30/10), Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 

135/04 и 36/09), Законом о стратешкој процени утицаја („Службени гласник РС”, 

бр. 135/04 и 36/09), Законом о туризму („Службени гласник РС”, број 36/09), 

Законом о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 

13/96), Уредбом о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, број 11/02), Уредбом о заштити Специјалног резервата 

природе „Увац” („Службени гласник РС”, бр. 25/06 и 110/06), другим нормативним 

актима који се односе на проблематику припреме овог просторног плана, као и 

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног 

резервата природе „Увац” („Службени гласник РС”, број 46/09). 

Просторни план садржи текстуални део са 22 табеле и четири графикона, 

као и графички део. Текстуални део Просторног плана има следећи основни 

садржај: 1. Полазне основе; 2. Принципи и циљеви одрживог развоја подручја 

посебне намене; 3. Концепција одрживог развоја подручја посебне намене; 4. 

Планска решења одрживог развоја, заштите, уређења и коришћења простора; и 5. 

Имплементација Просторног плана. Графички део Просторног плана чине 

рефералне карте у размери 1:50000, и то: 1. Посебна намена простора; 2. Мрежа 

насеља, јавних служби и инфраструктурних система; и 3. Заштита животне средине, 

природних и културних добара и туризам. 

У складу са одредбама члана 22. Закона о планирању и изградњи, урађен је  

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

Специјалног резервата природе „Увац” на животну средину, који представља 

саставни део овог просторног плана.  
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 



 

1.1. ПОЛОЖАЈ, ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОБУХВАТ И СПЕЦИФИЧНОСТИ 

ПОДРУЧЈА  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

 

1.1.1. Положај и територијални обухват 

 

Подручје Просторног плана налази се у крајњем југозападном делу 

Републике Србије и једним делом се граничи са Црном Гором. У регионално-

географском погледу планско подручје припада Старом Влаху. У физичком смислу, 

подручје се простире правцем северозапад-југоисток, у висинским зонама од 730 

до 1780 m н.в. У административном смислу планско подручје припада 

Златиборском (општине Нова Варош, Пријепоље и Сјеница), Моравичком 

(општина Ивањица) и Рашком (општина Тутин и град Нови Пазар) управном 

округу. 

Просторни план обухвата подручје Специјалног резервата природе „Увац” 

(у даљем тексту: СРП Увац) са његовом заштитном зоном, у складу са Уредбом о 

заштити Специјалног резервата природе „Увац” („Службени гласник РС”, бр. 25/06 

и 110/06). Заштитном зоном Специјалног резервата природе „Увац” обухваћен је 

слив реке Увац око заштићеног подручја СРП Увац узводно од профила бране 

водоакумулације Радоиња и слив реке Бороштице на Пештерском пољу, чије су 

воде хидротехничким интервенцијама преведене у слив Увца, с којим чини 

водопривредну просторно-функцијску целину. По основу методолошког захтева да 

се Просторним планом обухвате целе катастарске општине (у даљем тексту: КО), 

обухваћене су и оне КО чији је један део у обухвату слива Увца, док мањим делом 

припадају чеоним деловима сливова других водотока (Великог Рзава, Моравице, 

Ибра и Милешевке).  

Територијални обухват подручја Просторног плана одређен је површинама 

94 КО на деловима територија општина/града: 

1. Ивањица, 6 КО – Васиљевићи, Ерчеге, Кушићи, Медовине, Равна Гора и 

Смиљевац; 

2. Нова Варош, 26 КО – Акмачићи, Амзићи, Божетићи, Брдо, Буковик, 

Бурађа, Вилови, Вранеша, Горње Трудово, Дебеља, Дрмановићи, Јасеново, 

Комарани, Кућани, Љепојевићи, Мишевићи, Негбина, Нова Варош, Ојковица, 

Радијевићи, Радоиња, Сеништа, Тиква, Тисовица, Трудово и Штитково; 

3. Нови Пазар, 1 КО – Беле Воде; 

4. Пријепоље, 5 КО – Аљиновићи, Горње Горачиће,  Караула, Копривна и 

Мушковина; 

5. Сјеница, 49 КО – Багачиће, Бачија, Божов Поток, Бољаре, Брњица, Буђево, 

Вапа, Врсјенице, Горње Лопиже, Гошево, Долиће, Доње Горачиће, Доње Лопиже, 

Драгојловиће, Дражевиће, Дружиниће, Дубница, Дуга Пољана, Дујке, Дунишиће, 

Жабрен, Житниће, Зајечиће, Камешница, Кијевце, Кладница, Крстац, Крће, 

Машовиће, Понорац, Праља, Раждагиња, Расно, Рашковиће, Сјеница, Ступ, 

Сугубине, Тријебине, Тузиње, Увац, Угао, Урсуле, Фијуљ, Царичина, Цетановиће, 

Чедово, Шаре, Штаваљ и Шушуре; 

6. Тутин, 7 КО – Бороштица, Браћак, Девреч, Ђерекаре, Лескова, Набоје и 

Суви До. 
 



Табела 1. Површине, број насеља и КО на подручју Просторног 
плана, 2009. 

Р.б. Назив општине/града Број KO Број насеља Површина у km
2
 

1. Ивањица 6 7 165,81 

2. Нова Варош 26 25 425,55 

3. Нови Пазар-град 1 1 14,43 

4. Пријепоље 5 5 51,23 

5. Сјеница 49 88 968,42 

6. Тутин 7 10 122,69 

У К У П Н О 94 136 1748,12 

 

 Граница подручја Просторног плана одређена је границама целих КО, и то: 

1. северна граница – од пресека границе КО Кушићи и Равна Гора поклапа 

се са северном границом КО Кушићи на територији општине Ивањица; у правцу 

запада на територији општине Нова Варош поклапа се са границом КО Штитково, 

Горње Трудово, Трудово, Ојковица, Јасеново, Кућани, Негбина, Сеништа,  до 

пресека са северном  границом КО Радоиња; 

2. западна граница – од пресека границе КО Сеништа и Радоиња у правцу 

југа на територији општине Нова Варош поклапа се са границом КО Радоиња, 

Тиква, Нова Варош, Брдо и Дрмановићи; на територији општине Пријепоље 

поклапа се са границом КО Мушковина, Аљиновићи, Караула, Горње Горачиће; на 

територији општине Сјеница поклапа се са границом КО Божов Поток; на 

територији општине Пријепоље поклапа се са границом КО Копривна; на 

територији општине Сјеница поклапа се са границом КО Царичина, Тријебине, 

Дујке и Гошево, до пресека са Државном границом; 

3. јужна граница – од пресека КО Гошево и Државне границе у општини 

Сјеница у правцу истока поклапа се са Државном границом на делу територије 

општина Сјенице и Тутина, до пресека Државне границе са КО Ђерекаре;   

4. источна граница - од пресека Државне границе са КО Ђерекаре у правцу 

севера поклапа се са границом КО Ђерекаре, Набоје, Лескова, Девреч, Браћак у 

општини Тутин; на територији општине Сјеница поклапа се са границом КО 

Тузиње, Расно, Рашковиће, Жабрен, Дражевиће; на територији града Новог Пазара 

поклапа се са границом КО Беле Воде; на територији општине Сјеница поклапа се 

са границом КО Дуга Пољана и Шаре; на територији општине Ивањица поклапа се 

са границама КО Медовине, Ерчеге, Васиљевићи, Смиљевац и Равна Гора, до 

пресека са границом КО Кушићи.  

Укупна површина подручја Просторног плана износи око 1748 km
2
. 

 

1.1.2. Основне специфичности подручја Просторног плана 

 

 Основне специфичности подручја Просторног плана опредељују његове 

посебне намене,  концепцију одрживог развоја подручја и режиме заштите, 

коришћења и уређења простора.  

 Посебне намене обухваћеног подручја од националног и регионалног 

значаја, утврђене планским и стратешким документима на националном нивоу – 

Законом о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 

13/96), Националном стратегијом одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 



57/08), Стратегијом просторног развоја Републике Србије (Републичка агенција за 

просторно планирање, 2009.), Уредбом о утврђивању Водопривредне основе 

Републике Србије („Службени гласник РС'', број 11/02) и друго, јесу: 

- заштићена и предвиђена за заштиту природна добра од националног и 

међународног значаја – Специјални резерват природе „Увац”, део Парка природе 

Голија и Резервата биосфере Голија-Студеница, Рамсарско подручје Пештерско 

поље и друга подручја предвиђена за заштиту природних вредности и укључивање 

у мрежу европских подручја заначајних са становишта примене Бернске 

конвенције (EMERALD) и еколошки значајних подручја (NATURA 2000), заштите 

птица (IBA), биљака (IPA) и лептира (PBA);     

- сливно подручје изворишта регионалног водопривредног система – 

подсистем Увац, припада Западноморавско-рзавском регионалном систему за 

снабдевање водом највишег квалитета становништва општина потрошача (Нова 

Варош, Пријепоље, Прибој, Косјерић и Ивањица), у будућности од стратешког 

значаја за превођење вода и обезбеђење недостајућих количина воде у маловодном, 

централном делу Републике Србије; 

- туристичко подручје – у обухвату Западне туристичке зоне, дела 
Туристичке средњепланинске регије Тара-Златибор-Златар, у контактном појасу 

или мањим делом у обухвату Средишње туристичке зоне, дела Туристичке регије 

Голија, са потенцијалима за успостављање целогодишње туристичке понуде 

интегрисане са туристичким просторима у непосредном окружењу подручја 

Просторног плана; 

- коридор аутопута Београд-Јужни Јадран – којим се обезбеђује 

квалитетна саобраћајна веза Републике Србије и Црне Горе преко Пештерске 

висоравни и предуслов за остваривање трансграничне везе и привредну сарадњу, 

превасходно у домену туризма, пољопривреде и др;    

- планинско подручје у склопу сточарског пољопривредног макрорејона – 

на коме очувани природни травњаци чине претежан део пољопривредног 

земљишта, са изванредним погодностима за производњу хране високог биолошког 

квалитета; 

- пригранично, неразвијено подручје – део територије општина Сјеница и 

Тутин је пригранични појас са Републиком Црном Гором; подручја обухваћених 

општина сврставају се међу најнеразвијенија у Републици Србији. 

Планирање и спровођење заштите и одрживог развоја подручја Просторног 

плана подразумева  релативизацију супротних интереса одрживе заштите 

стратешких природних ресурса (у првом реду вода највишег квалитета) и 

природних вредности (утврђених и предвиђених за заштиту природних вредности)  

у односу на развој туризма и других привредних делатности и развој локалних 

заједница.  

Основне специфичности Специјалног резервата природе „Увац” су: 

- популација белоглавог супа (Gyps fulvus), најкрупнијег аутохтоног 

представника орнитофауне у Републици Србији, птице медитеранског порекла која 

припада специфичној групи некрофагих/лешинарских врста орнитофауне која на 

подручју Увца има највећу колонију у нашој земљи и Балканском полуострву 

представљену са 45 гнездећих парова високих репродуктивних капацитета (око 40 



гнезда са младунцима) и спектакуларним призорима истовременог окупљања преко 

150 јединки на хранилиштима; 

- изузетно разноврсна фауна птица представљена са око 110 врста, од 

којих су око 90 гнездарице, 48 врста је утврђено за природне реткости у Републици 

Србији (међу којима су осим белоглавог супа, велики ронац, јастреб осичар, сури 

орао, орао змијар, бела кања, сиви соко прдавац, буљина, шумска сова, мала ушара, 

руси сврачак, црновати, ћубасти и мали гњурац, орао рибар, бела рода, мала бела 

чапља, и др.), а 50 врста је сврстано у четири категорије међународно угрожених 

птица, при чему се у категорији SPEC-1 (глобално угрожене врсте) налази прдавац 

(Crex crex); због разноврсности и богатства орнитофауне, Увац је уписан у IBA 

подручја; 

- богат фонд ихтиофауне у водоакумулацијама (Увац, Златар, Радоиња) и 

водотоцима Увца и његових притока, настао од исходних и порибљавањем унетих 

врста, чини 19 врста сврстаних у шест фамилија, међу којима су и салмонидне 

врсте утврђене за природне реткости у Републици Србији (младица, липљен) и 

друге ретке или потенцијално угрожене врсте риба (поточна пастрмка, бркица, 

манић); 

- значајна разноврсност фауне сисара са 25 врста, од којих је 14 врста 

утврђено за природне реткости у Републици Србији (шарени твор, обични пух, 

слепо куче, видра, ласица, рис, велики, мали и јужни потковичар, и др), а десетак 

врста се налази на међународним листама са различитим статусом угрожености, 

при чему се као врсте у опасности, рањиве врсте или врсте које треба строго 

заштити сматрају рис, видра, медвед, вук и слепи мишеви (велики и мали 

потковичар); 

- постојање бројних и пространих пећинских станишта са специфичном, 

недовољно истраженом троглобионтском фауном у којој су до сада, између других 

врста, откривена и два за науку нова представника пећинских инсеката: нова 

подврста лептодирине и нова врста из рода дувалиус; 

- разноврсна флора представљена са преко 500 врста виших биљака, међу 

њима са већим бројем ретких, ендемичних, лековитих или јестивих и у другом 

погледу значајних зељастих и дрвенастих биљака, са око 15 биљних заједница и 

разноврсним лишћарским, мешовитим и чистим четинарским шумама које су на 

појединим деловима подручја, посебно у сливу Дубоког потока и међуречју Увца и 

Тисовице и у долини Тисовице заступљене добро очуваним фрагментима високих 

састојина букве, смрче и јеле или чистим састојинама смрче;  

- разноврсни, репрезентативни и атрактивни елементи рељефа изражени 

првенствено кроз специфичну орнаментику кречњаких литица у клисурастим 

деоницама речних долина и серијом укљештених меандара Увца код Молитве и 

Радоиње и посебно, кроз бројне облике и појаве флувиокрашког (суве, слепе и 

висеће долине, увале, извори и врела) и крашког рељефа (вртаче, пећине и крашке 

јаме); на подручју се налазе три велика и морфогенетски, палеонтолошки, 

хидролошки и биолошки изузетно занимљива спелеолошка објекта (Ушачка, 

Тубића и Баждарска пећина), међу којима се истиче Ушачка пећина са четири улаза 

и сплетом канала укупне дужине 6185 m, што је чини највећим истраженим 

спелеолошким објектом у Републици Србији; 



- чисте воде у бројним потоцима и изворима и моћна водена маса 

респективног квалитета у вештачким акумулацијама које представљају активна 

(Радоињско језеро) и потенцијална (Златарско и Увачко језеро) изворишта 

водоснабдевања регионалног значаја; 

- предеони лик заснован на динамичном рељефу долина Увца и његових 

притока уоквиреним таласастим површима богињаве крашке морфологије, на 

пространом и вијугавом тамнозеленом воденом огледалу увачких акумулација, 

специфичној и хетерогеној геолошкој подлози, разноврсности и мозаичности 

биљног покривача, кућама, воденицама и другим објектима сеоских домаћинстава 

традиционалне архитектуре и просторне организације. 

 

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ И ДРУГИХ 

ДОКУМЕНАТА 

 

1.2.1. Просторни план Републике Србије 

 

Просторни план Републике Србије 

(Закон о Просторном плану Републике Србије, „Службени гласник РС”, број 13/96) 

 

 У погледу коришћења пољопривредног земљишта, Просторним планом 

Републике Србије (у даљем тексту: ППРС), планско подручје утврђено је као део 

сточарског макрорејона у коме природни травњаци чине претежан део 

пољопривредног земљишта. Местимично постоје изванредни услови за 

производњу малина и других врста воћа, лековитог и ароматичног биља. Шири 

простор овог подручја одликује незагађеност хемијским средствима, што пружа 

повољне услове за производњу хране високог биолошког квалитета. Значајан 

додатни извор прихода пољопривредног становништва може да представља 

сакупљање шумских плодова, сеоски туризам, домаћа радиност и друге врсте 

узгредних делатности. 

Основни циљеви коришћења и уређења шума су унапређење стања шума 

(превођењем изданачких шума у високе, мелиорацијом деградираних шума у 

високопродуктивне састојине, мелиорацијом изданачких шума лошег квалитета, 

реконструкцијом неквалитетних деградираних високих шума у квалитетније и 

интензивном негом и заштитом постојећих шума у свим фазама развоја) и 

унапређење стања и функција постојећих шума и селективно пошумљавање. ППРС 

дефинисан је оптималан степен шумовитости, и то за Златиборски округ 70,5%, 

Рашки 60,2% и Моравички 39,0%. Основни правци и претпоставке узгоја дивљачи 

и развоја ловства су: очување ретких и угрожених врста фауне (белоглави суп); 

вишеструко повећање бројности крупне дивљачи, нарочито аутохтоних и 

економски највреднијих врста (срна, дивља свиња); побољшање структуре (полне и 

старосне) популације крупне дивљачи и квалитета трофеја; повећање популације 

ситне дивљачи. 

 У погледу коришћења и заштите вода и водопривредне инфраструктуре, 

подсистем Увац припада Западноморавско-рзавском регионалном систему за 

снабдевање водом становништва општина потрошача (Нова Варош, Пријепоље, 



Прибој, Косјерић и Ивањица), са изграђеним (Увац и Кокин Брод) и планираним 

(Сеча Река и Рокци) акумулацијама. 

У области коришћења минералних сировина, подручје Просторног плана 

део је Златиборске експлоатационе зоне неметаличних сировина (Косе и Беле Воде 

код Нове Вароши). Рудник Штаваљ има перспективно већи значај за Републику у 

производњи лигнита јер се користи у индустрији и широкој потрошњи, и у њему је 

могуће повећати и одржати производњу у дужем периоду. Отварање мањих 

рудника који се налазе у близини неких градова треба решавати на локалном нивоу, 

у првом реду за задовољење потреба за грејање. 

Циљеви коришћења енергетских извора и постројења јесу: повећање 

производње енергије и ослањање на сопствене изворе (чврста горива и 

хидропотенцијали); побољшање квалитета рада и поузданости постојеће 

електропреносне мреже као и њен даљи развој; гасификација на бази усклађених 

концепција гасификације и топлификације, у сврху задовољавања потреба широке 

потрошње; рационално коришћење и штедња необновљивих ресурса и штедња 

произведене енергије; стимулисање примене нових технологија производње 

енергије; штедња произведене енергије и стимулисање примене нових технологија 

производње енергије, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, 

штедњи енергије и заштити животне средине; коришћење обновљивих извора 

енергије превасходно за задовољавање нискотемпературних потреба, развој малих 

система централизованог снабдевања топлотном енергијом на бази биомасе, 

целулозних отпадака из пољопривреде, биогаса, сунчеве и енергије ветра; смањење 

конфликата између коришћења енергетских ресурса и заштите животне средине 

(насеља, становништво, земљиште, итд.) и предузимање одговарајућих мера за 

санирање негативних последица (програми рекултивације/ревитализације, 

отклањање штета, итд.). 

У области демографског развоја основни циљ је равномернији 

територијални размештај становништва и његово интензивније обнављање, 

односно повећање удела млађих контингената у подручјима са високим индексом 

старења, путем комбинованих и усклађених мера демографске политике и 

политике регионалног развоја.  

Према ППРС мрежу градова у средишњој Србији треба да чине центри са 

врло развијеном, стабилном и уравнотеженом функцијском структуром. Нови 

Пазар и Пријепоље сврстани су у регионалне центре, Сјеница у већи градски 

центар, Нова Варош, Тутин и Ивањица у градске центре. Концепција развоја села и 

унапређење квалитета живљења у сеоским подручјима полази од начела 

вишефункционалног/интегралног развоја сеоског подручја. Ова концепција 

претпоставља успостављање одговарајућег степена координације и комбинованог 

развоја пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности, 

од малих индустријских погона, занатства,  трговине, сервисних и финансијских 

услуга, до туризма и домаће радиности, као и активирање и оптимално коришћење 

производног потенцијала пољопривреде и других привредних и услужних 

делатности ради потпунијег запошљавања на селу и делом амортизовања градске 

незапослености. Развој јавних служби односи се на прилагођавање економским, 

институционалним и својинским променама, као и специфичним потребама и 

обележјима локалних заједница. У сеоским подручјима, нарочито оним са мањим 



густинама насељености, изолованим, на већим удаљеностима од центара заједнице 

села или општинских центара, као и у брдским и планинским зонама, неопходно је 

развијати посебне програме прилагођене особеностима тих подручја, локалних 

заједница и територијалних група. То се посебно односи на различите програме 

друштвене бриге о деци, социјалне и здравствене заштите старих лица, нарочито у 

старачким и самачким домаћинствима, као и на програме усмерене ка побољшању 

услова живота и школовања деце и младих у тим подручјима. Од посебне важности 

за развој односно ревитализацију ових подручја су специјализовани програми за 

побољшање квалитета свакодневног живота жена. 

У области привреде, планско подручје припада појасу интензивнијег развоја 

II значаја. У складу са критеријумима смештаја и локационо-развојним 

потенцијалима подручја потребно је обезбедити услове за лоцирање привредних 

активности. Према ППРС на подручју Просторног плана могуће је постојање 

локационо флексибилних индустрија што подразумева мале капацитете 

традиционалних сектора (металопрерађивачке делатности, електронске, 

прехрамбене, прераде хемијских производа, текстилне, индустрије коже и обуће, 

дрвне и др.). Са аспекта развоја туризма планско подручје дефинисано је као део 

субрегије средњепланинске регије „Тара-Златибор-Златар” II степена, у склопу 

„Западне туристичке зоне” такође II степена, националног ранга, предвиђене за 

летњу рекреацију као водећу туристичку активност али и остале туристичке 

активности, као што су транзитне, језерске, климатске, еколошке, сеоске и друге. 

Нови Пазар дефинисан је као градски туристички центар националног ранга, а 

аутопут (Е763) Београд-граница Црне Горе (на новој траси) за друмски транзитни 

туристички правац међународног и националног значаја. 

 У области саобраћајне инфраструктуре, на подручју Просторног плана 

планиран је алтернативни „ивањички” коридор аутопута Београд-Јужни Јадран 

(Е763), деоница од Пожеге до границе са Црном Гором (Бољаре); предвиђено је да 

се магистрални путеви рехабилитују и допуне везано за нове услове и стратешка 

опредељења Републике; планиран је наставак активности на изградњи и 

реконструкцији аеродрома у Сјеници и Ивањици. У области електроенергетске 

инфраструктуре ППРС обухваћена је преносна мрежа 400 kV и 220 kV 

електроенергетског система, док се мрежа од 110 kV, као и мрежа нижег напона 

обрађује кроз регионалне и друге просторне планове нижег нивоа. Имајући у виду 

трајање објеката наведене преносне мреже, планира се значајни обим 

ревиталитације делова мреже, уз уважавање свих техничких критеријума и 

перспективе појединих постројења. Прикључивање Нове Вароши на гасоводну 

мрежу у функцији је изградње гасовода Пожега-Подгорица. Развој и унапређење 

телекомуникационог система, остварује се: демонополизацијом 

телекомуникационог тржишта изградњом нових капацитета (као што су оптички 

каблови), а посебно код изградње транспортне мреже и магистралне кабловске 

дистрибутивне мреже; заједничким улагањима појединих телекомуникационих 

оператера а на бази усаглашених планова развоја; обезбеђивањем широкопојасног 

приступа. У погледу обезбеђења простора за потребе телекомуникационог система 

Просторним планом потребно је обезбедити: простор за поштанске и 

телекомуникационе објекте у центру насеља; коридоре за телекомуникационе 



каблове дуж нових и постојећих путева, посебно оних који се поклапају са 

магистралном мрежом; простор за РР везе. 

 У делу о заштити животне средине, Нови Пазар се као средњи загађивач 

налази у трећој категорији загађености у којој нема локалитета са прекомерним 

загађењем токсичним материјама и штетним енергијама, али се јавља проблем 

угрожавања буком, непријатним мирисима, индустријским и комуналним отпадом 

и саобраћајем. Сјеница и Пријепоље се као мали загађивачи налазе у четвртој 

категорији загађености, за коју су карактеристична загађивања од прехрамбене и 

текстилне индустрије, других индустрија са уграђеним системима за пречишћавање 

ваздуха и вода, великих сточних фарми, интензивне пољопривреде, магистралних 

путева, и друго. ППРС у делу о заштити природних добара, Увац и Озрен 

дефинисани су као заштићене просторне целине; утврђена је обавеза да се у 

планском периоду дефинише статус, просторни обухват и режими заштите за 

природне целине и пределе, као што су Златибор, Златар и Голија; одређени су 

регионални приоритети заштите природних добара у које спада заштита 

планинских подручја, заједно са заштитом изворишта и водотокова I категорије. 

Основни циљеви заштите непокретних културних добара су: очување баштине 

националне културе и других култура, које су се развијале на предметном 

простору; организовано развијање свести о значају културног наслеђа за живот и 

рад данашњих и будућих генерација, као битног предуслова за очување 

националног идентитета; реинтеграција културних добара у савремени животни 

простор. Осим за  заштићена непокретна културна добра, мере заштите предвиђају 

се и за добра која уживају претходну заштиту, као и за добра која још увек нису 

вреднована и заштићена, а представљају вредне примере наслеђа. 

 

Просторни план Републике Србије 

(Одлука о изради Просторног плана Републике Србије, „Службени гласник РС”, 

број 101/09) 

 

 Просторни план Републике Србије–Предлог
1

 (у даљем тексту: Предлог 

ППРС), у методолошком смислу дефинише интегрални приступ планирању 

простора заснован на принципима одрживости. Предлог ППРС дефинише нови 

приступ коришћењу и заштити природних ресурса, природне и културне баштине и 

животне средине и истиче нову улогу граничних подручја у смислу повезивања и 

дефинисања нових модалитета сарадње.  

 Принципи просторног развоја 2  утврђени предлогом ППРС су: oдрживост 

као генерални принцип који мора бити примењен код свих активности и понашања 

у простору Републике Србије; територијална кохезија као резултат уравнотеженог 

                                                 
1 Влада је на седници од 15. јула 2010. године утврдила Предлог Закона о Просторном плану Републике Србије 

од 2010. до 2020. године чији је саставни део Просторни план Републике Србије (предлог). Разматрање и 

доношење овог закона очекује се у редовном јесењем заседању Народне скупштине 2010. године.  
2  Под основним принципима планирања подразумевају се Водећи принципи за одрживи просторни развој 

европског континента који су усвојени на 12. седници Европске конференције министара одговорних за 

регионално планирање (CEMAT), 2000. године у Хановеру, као и Љубљанска декларација из 2003. године, а 

прилагођени за потребе просторног развоја Републике Србије. Поред наведених, значајну оријентацију у 

просторном развоју Србије представљаће и Територијална агенда Европске уније: Ка конкурентнијој и 

одрживој Европи разноврсних региона (2007.), којом су обухваћени циљеви Гетеборшке и Лисабонске 

стратегије, као и Лајпцишка повеља (2008.) 



социо-економског развоја региона; јачање конкурентности (између осталог 

подразумева јачање и функционално профилисање слабо развијених региона – 

посебно руралних и индустријских); активна имплементација политике просторног 

развоја и учешће јавности; полицентрични територијални развој; функционална 

специјализација; формирање и јачање мрежа градова и насеља; унапређење 

приступачности информацијама и знању преко развијених телекомуникационих 

мрежа; унапређење саобраћајне доступности; развој културног идентитета и 

територијалне препознатљивости; перманентна едукација грађана и 

администрације; принцип субсидијарности; стриктно поштовање заштите јавног 

интереса, јавних добара и јавног простора; унапређење и заштита природног и 

културног наслеђа као развојног ресурса; смањење штетног утицаја на животну 

средину; јавно-приватно партнерство; већа транспарентност код одлучивања о 

просторном развоју; трансгранично, интеррегионално и трансдржавно 

функционално повезивање регионалних и локалних јединица. 

 У погледу просторног развоја дугорочна визија Републике Србије је да буде, 

територијално утврђена и регионално уравнотежена, одрживог економског раста и 

конкурентна, социјално уравнотежена и стабилна, инфраструктурно опремљена и 

саобраћајно приступачна, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа, 

квалитетне животне средине, као и функционално интегрисана у окружење. 

Успешан просторни развој Републике Србије захтева достизање серије 

основних циљева, међу којима су према свом значају равноправно најважнији: 

уравнотежен регионални развој (унапређена територијална кохезија); регионална 

конкурентност и приступачност; просторно-функционална интегрисаност у 

окружење; одржива уређена животна средина; заштићена и уређена природна и 

културна баштина.  

  Ка достизању ових циљева Република Србија и све територијалне јединице 

које имају надлежност у области просторног развоја нужно ће морати да поштују 

серију приоритета од којих сваки има улогу у просторном развоју али и који стоје у 

међусобној зависности, и то: заштита и уређење природе и њених основних 

елемената (вода, шуме, земљиште), уз апсолутну заштиту и контролисано 

коришћење заштићених природних добара; одрживо коришћење природних и 

културних ресурса и наслеђа, односно спречавање њиховог раубовања и 

злоупотребе у комерцијалне сврхе; систематско чишћење простора Републике 

Србије од отпада и загађења које ће да ангажује све капацитете и грађане на 

локалном нивоу; санација, рекултивација и рехабилитација еколошки 

најугроженијих подручја; активирање развојних потенцијала и мобилизирање 

потенцијала на неразвијеним подручјима уз унапређен функционални однос села и 

урбаних центара, као и предузимање првих корака на обнови градова и села; развој 

привредних активности у складу са карактеристикама просторних целина и 

њиховим реалним капацитетима; заустављање и строга контрола нерационалног 

ширења грађевинских подручја и веће ангажовање brownfield, односно пажљив и 

рационалнији приступ greenfield инвестицијама; повећана саобраћајна 

приступачност односно опремљеност саобраћајном и другом инфраструктуром на 

међудржавном, регионалном и локалном нивоу; строга и доследна превенција, 

спречавање и санкционисање бесправне изградње, уз максималну заштиту свега 

што представља јавно добро; заустављени негативни демографски трендови 



посебним мерама и акцијама економског и социјалног развоја; равномернији 

распоред јавних служби усклађен са размештајем становништва, односно јачање 

доступности службама социјалне заштите; остваривање социјалних права свих 

група грађана; побољшање енергетске ефикасности и постепена оријентација ка 

обновљивим изворима енергије; јачање стручне и институционалне 

оспособљености и одговорности за управљање просторним развојем; систематском 

едукацијом администрације и јачањем свести грађана о приоритетима просторног 

развоја; континуирано унапређивање информационог система о простору и његово 

повезивање на свим нивоима; елиминација корупције и других негативних појава 

које делују на просторни развој Републике Србије. 

Предлог ППРС препознаје подручје Просторног плана као подручје богато 

природним потенцијалима, пре свега водом и биодиверзитетом, квалитетне 

животне средине, погодно за развој туризма - дестинација са доминантном летњом 

понудом уз елементе зимске, сиромашне пољопривредне структуре. Како је 

Предлогом ППРС истакнуто да за даље планирање развоја све оштрије ограничење 

представљају водни ресурси и водопривредна инфрастуктура, излаз може да се 

нађе само благовременим развојем сложених интегралних водопривредних система 

(слив реке Увац обухваћен је Западноморавско-рзавским регионалним системом за 

водоснабдевање, највећим потенцијалним извориштем вода највишег квалитета, 

које по капацитету превазилази потребе тог подручја, те је предвиђено превођење 

вода према дефицитарном сливу Колубаре и даље према Београду). Развој 

биодиверзитета биће усмерен ка заштити биодиверзитета и спроводиће се кроз 

систем заштите природе у оквиру заштите појединих врста и заштићених 

природних добара. Делови планског подручја представљају потенцијална 

EMERALD подручја, као и међународна подручја значајна за заштиту птица (IBA), 

биљака (IPA) и лептира (PBA). 

Oсновни циљеви коришћења и заштите природе дефинисани Предлогом 

ППРС су: одрживо/усклађено/трајно коришћење природних ресурса и 

биодиверзитета – биолошких ресурса Србије, које осигурава рационално и 

дугорочно коришћење тих ресурса, као и њихово очување и заштиту; увећање 

заштићених подручја до 12% територије Републике Србије, у планском периоду; 

квалитативно побољшање стања биолошке разноврсности, а посебно у вези стања 

популација ретких и угрожених врста; успостављање еколошких коридора и 

еколошке мреже на републичком и регионалном нивоу; номинација и проглашење 

појединих заштићених подручја са посебним природним и другим вредностима од 

међународног значаја; израда неопходне планске и друге стратешке документације, 

а посебно у контексту имплементације принципа одрживог развоја; рационално 

коришћење природних ресурса. 

 Планско подручје као погранично, обухваћено је плановима који се односе 

на везе са Црном Гором, а то су: изградња саобраћајница, јаче развојно повезивање 

(локални економски развој), очување и валоризација природног и културног 

наслеђа и туризам. 

 

1.2.2. Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија 

 



Просторним планом подручја посебне намене Парка природе Голија (у 

даљем тексту: ППППН ПП Голија)
3
 обухваћене су целе КО на деловима територија 

општина Ивањица и Сјеница (а које се налазе и у обухвату овог просторног плана), 

и то: на територији општине Ивањица (три КО) - Ерчеге, Медовине и Смиљевац; и 

на територији општине Сјеница (једна КО) - Шаре. У обухвату Парка природе 

Голија4 (у даљем тексту: Парк природе) налазе се следеће КО (а које се налазе и у 

обухвату овог просторног плана), и то: на територији општине Ивањица (делови 

три КО) - Ерчеге, Медовине и Смиљевац; и на територији општине Сјеница (једна 

цела КО) - Шаре. Резерватом биосфере Голија-Студеница (MaB-UNESCO)
5

 (у 

даљем тексту: Резерват биосфере) обухваћени су делови КО (а које су део планског 

подручја), и то: на територији општине Ивањица (три КО) - Ерчеге, Медовине и 

Смиљевац. Подручјем истраживања обухваћене су целе КО ван обухвата ППППН 

ПП Голија, и то: на територији општине Ивањица (једна КО) - Васиљевићи; и на 

територији општине Сјеница (две КО) - Брњица и Дуга Пољана.Поред наведених 

КО, од значаја за развој подручја обухваћене су и КО Беле Воде на територији 

града Нови Пазар. Зонирање по основу заштите природе и режими заштите у 

Резервату биосфере идентични су са зонирањем на делу територије Парка природе 

који је проглашен Резерватом биосфере. 

У делу о природним вредностима извршено је зонирање Парка природе у 

оквиру три степена/режима заштите, и утврђено да Резерват биосфере, који се 

налази у целости у оквиру Парка природе има идентичну намену по основу режима 

заштите, коришћења и управљања. На подручју Просторног плана налазе се два 

локалитета/дела подручја у режиму II степена заштите, и то „Боjово Брдо”, 

извориште Голијске реке и делови Бојовог брда, који обухвата цела 126, 127, 128, 

60 и 59 (без Р 2) у Г.Ј. Голија (133,95 hа), и „Јелића стругара”, горњи део водотока 

Голијске реке, део 61 оделења у Г.Ј. Голија (12,00 hа) оба у КО Медовине (општина 

Ивањица). Наведени локалитети/делови простора у режиму II степена заштите 

налазе се и у Резервату биосфере. 

Општи циљеви заштите, развоја и уређења Парка природе као природног 

добра од националног (Ι категорија) и међународног значаја, заснивају се на 

поштовању: режима и мера заштите биолошке, геолошке и предеоне разноврсности 

и заштите посебних природних и културно-историјских вредности у циљу очувања 

и унапређивања специфичних вредности Парка природе и Резервата биосфере; 

концепта одрживог коришћења природних ресурса у складу са националном и 

регионалном политиком у области социоекономског, еколошког и другог развоја; 

обавеза усклађивања коришћења простора са могућностима и ограничењима 

природних и створених вредности и са потребама социјалног и економског развоја 

подручја и локалне заједнице; потреба његовог укључивања у међународне 

програме и активности заштите биодиверзитета, развоја планинских подручја и др. 

Основни циљеви заштите и одрживог развоја Резервата биосфере подразумевају: 

очување биолошког диверзитета и здравих екосистема; стицање знања о 

                                                 
3 Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Голија („Службени гласник 

РС”, број 16/09) 
4 Парк природе Голија проглашен је Уредбом о заштити Парка природе Голија („Службени гласник РС”, број 

45/01) 
5 Резерват биосфере Голија-Студеница, проглашен је Актом Интернационалног координационог савета MаB 

програма UNESCO-а, 2001.  



природним системима и њиховим променама, о традиционалним облицима 

коришћења земљишта и коришћењу природних ресурса на усаглашен начин; 

сарадњу у решавању проблема везаних за природне ресурсе. 

Општи критеријуми односа према ресурсима на подручјима посебне намене 

подразумевају: заштиту биодиверзитета и заштиту посебних природних и 

културних вредности међународног, националног, регионалног и локалног значаја; 

рационално коришћење природних ресурса, које је примерено широј националној и 

регионалној политици у области социо-економског, еколошког и другог развоја; 

одрживи развој заштићених подручја и заштитних зона (зона утицаја) који има 

позитиван утицај на развој и квалитет живљења, на регионалном и локалном нивоу. 

У делу о друмском саобраћају утврђено је да се задржава постојећа траса 

државног пута I реда 21.1. (који је већим делом трасе неизграђен) и чија се траса 

према ППРС поклапа са планираним „ивањичким” коридором аутопута Е763. 

Резервисана је траса аутопута Е-763 за тзв. варијанту аутопута „Исток 1” која од 

Ивањице до Међуречја прати трасу постојећег државног пута I реда 21.1. (М 21.1.), 

а од Међуречја траса се помера на запад преко Косовице, Ровина, Ковиља, Ерчега, 

Медовине и Брњице. Планиран је локални пут на подручју општине Ивањица, на 

деоници Краљев Гроб, Ерчеге, Бојовићи, Смиљевац, Троглав, у дужини од око 15,5 

km.  

  Овим просторним планом, утврђена је следећа хијерархија насеља: центри 

заједница насеља су Беле Воде, који је и локални центар изван планског подручја 

(град Нови Пазар) и Дуга Пољана (општина Сјеница); локални центри су Ерчеге и 

Ковиље (новоформирано насеље у оквиру постојеће КО) (општина Ивањица); 

примарна села и засеоци су Медовине и Смиљевац (општина Ивањица) и Шаре 

(општина Сјеница). 

  Поред осталих непокретних културних добара, на планском подручју налази 

се Манастир Ковиље у Ковиљу (општина Ивањица), непокретно културно добро од 

великог значаја. 

  У делу о водопривреди, резервисан је простор за хидроакумулацију Једра на 

Људској реци намењеној за водоснабдевање и енергетику. 

  У области просторне организованости туризма, подручје Просторног плана 

налази се у близини планираних туристичких центара (resort): Врхови-Одвраћеница 

и Голијска река, а за потребе Парка природе и Резервата биосфере планиране су 

следеће локације и објекти: улазни пункт у Парк природе у Дугој Пољани 

(општина Сјеница); информативни центар у Дугој Пољани (општина Сјеница); и 

научно истраживачки и образовни центар у Ковиљу (општина Ивањица). 

 

1.2.3. Релевантне стратегије, планска и друга документација 

 

При изради Просторног плана, смернице и стратешка опредељења следећих 

националних стратегија инкорпориране су у овај просторни план: 

- Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 

2012. године („Службени гласник РС”, број 21/07); 

- Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 

57/08); 



- Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године 

(„Службени гласник РС”, број 4/08); 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС”, 

број 91/06);   

- Стратегија развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 

2010. године („Службени гласник РС”, бр. 99/06 и 4/09); 

- Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник 

РС”, број 59/06); 

- Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС”, број 

78/05); 

- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године 

(„Службени гласник РС”, број 44/05); 

- Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије 

до 2015. године за период од 2007. до 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 

17/07 и 73/07); 

- Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији 

(„Службени гласник РС”, број 11/06); 

- Национална стратегија управљања отпадом, са програмом 

приближавања Европској унији (Закључак Владе 05 број: 353-4070/2003-001 од 4. 

јула.2003. године); 

- Водопривредна основа Републике Србије („Службени гласник РС”, број 

11/02); 

- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 

2012. године, Републички завод за развој. 

Поред националних стратегија, коришћене су и стратегије одрживог развоја 

обухваћених општина као и многобројна студијска, стручна, научна, техничка и 

друга документација. Посебно се по значају могу издвојити: 

- Стратегија одрживог развоја општине Ивањица, за период 2009-2014; 

- Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош, за период 2007-2011; 

- Стратешки план одрживог развоја општине Нови Пазар, за период 2008-

2012; 

- Стратегија одрживог развоја општине Пријепоље, за период 2005-2009; 

- Стратегија одрживог развоја општине Сјеница, за период 2006-2011; 

- Стратешки план одрживог развоја општине Тутин , за период 2008-2012; 

- Стручно-документациона основа за заштиту природног добра од 

изузетног значаја–Специјални резерват природе „Увац”, Завод за заштиту природе 

Србије, 2004; 

- Програм управљања Специјалног резервата природе „Увац” 2008-2012, 

ДОО Резерват Увац, Нова Варош, 2007; 

- Предлог за утврђивање подручја ваздушне Бање, ЦТДЗ, 2003; 

- Претходна студија оправданости аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран, 

сектор III Пожега-граница са Црном Гором, ЦИП, 2007; 

- Пословни (мастер) план туристичке дестинације Златибор-Златар, 2007.   

У припреми Просторног плана коришћени су следећи плански документи: 

- Просторни план Републике Србије, 1996; 



- Предлог закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 

године, Влада Републике Србије, 2010; 

- Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија, 2009; 

- Просторни план општине Тутин, 2009; 

- Просторни план општине Сјеница (нацрт плана), 2008; 

- Просторни план општине Нови Пазар (нацрт плана), 2008; 

- План генералне регулације Туристичке зоне „Златар'', 2007;  

- Генерални урбанистички план Нове Вароши са Бабића брдом, 1989; 

- Плана генералне регулације туристичке зоне Златар, 2007; 

- Регулациони план грађевинског подручја Нове Вароши, 2003. 

 

1.3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

1.3.1. Скраћени приказ постојећег стања 

 

1.3.1.1. Одрживи развој посебних намена подручја 

 

Природa и природнe вредности 

 

На подручју Просторног плана, по основу националног законодавства, 

заштићено је, односно проглашено седам природних добара у категорији 

заштићених подручја, на укупној површини од 14.382 hа (7,6% површине подручја 

Просторног плана). Заштитна зона заштићених подручја обухвата око 148.000 ha 

(83% површине подручја Просторног плана). На простору заштићених подручја 

установљен је режим заштите I степена на 14 ha (0,1%), режим заштите II степена 

на 7768 ha (54%) и режим заштите III степена на 6600 ha (45,9%).   

Статус проглашених/установљених заштићених подручја имају:  

1. Специјални резерват природе „Увац”, проглашен уредбом Владе 

(„Службени гласник РС”, бр. 25/06 и 110/06), који обухвата подручје долине ове 

реке између брда Лупоглав у међуречју Увца и Вапе код Сјенице и бране на 

Радоињском језеру и деловe долина његових притока – потока Чајак, Вељушнице, 

Ракоњског, Пурића, Рабренског, Секулића и Дубоког потока, Злошнице, 

Волујачког потока, Марића реке, Тисовице, Суводола, Вршевине и Кладнице. 

Заштићено подручје, укупне површине 7543 ha, обухвата делове KO Акмачићи, 

Амзићи, Божетићи, Буковик, Бурађа, Вилови, Вранеша, Горње Трудово, Дебеља, 

Комарани, Мишевићи, Негбина, Ојковица, Радијевићи, Радоиња, Сеништа, Трудово 

и Штитково на територији општине Нова Варош, површине 5525 ha, и делове КО 

Горње Лопиже, Доње Горачиће, Доње Лопиже, Дружинићи, Кладница, Крстац и 

Урсуле на територији општине Сјеница, површине 2018 ha. Око резервата је 

успостављена заштитна зона чија се граница пружа површинском вододелницом 

слива реке Увац обухватајући долинске стране реке Увац, Сјеничко поље и падине 

планина Муртеница, Чемерница, Јавор, Голија, Велика Нинаја, Гиљева, Озрен и 

Златар које припадају том речном сливу. С обзиром да је део вода Пештерског 

поља, које топографски не припадају сливу Увца, вештачки преведен у тај слив, 

граница заштитне зоне обухвата и слив понорнице Бороштице.  



2. Парк природе „Голија”, проглашен уредбом Владе („Службени гласник 

РС”, бр. 45/01 и 47/09), који обухвата планинско подручје Голије и Радочела и 

изворишта Моравице и Студенице, обухвата површину од 75.180 ha на територији 

општина Ивањица, Сјеница и Рашка и градова Нови Пазар и Краљево. У обухвату 

подручја Просторног плана је југозападни део Парка природе, односно цела КО 

Шаре на територији општине Сјеница и делови КО Медовине, Ерчеге и Смиљевац 

на територији општине Ивањица, укупне површине 5890 ha. 

3. Строги природни резерват „Паљевине”, проглашен решењем општине 

Сјеница, обухвата природно налазиште ретког и значајног пирамидалног варијетета 

јеле у шумској састојини букве и јеле, укупне површине 5 ha. Налази се на КО 

Кладница на територији општине Сјеница, изнад реке Студене, десне притоке 

Кладнице, на северној падини гребена Огоријевац, на месту званом „Паљевине”. 

4. Строги природни резерват „Гутавица”, проглашен решењем општине 

Сјеница, обухвата чисту шумску састојину јеле, површине 10 ha. Налази се у КО 

Угао (део добра верске заједнице Вакуф), на територији општине Сјеница, на 

северозападној падини кречњачког брда Гутавица, на крајњем југу Пештерске 

висоравни.  

5. Парк шума „Ивље”, проглашен решењем Завода за заштиту природе, 

обухвата мозаик шумских састојина смрче и белог бора, са примешаном јелом, 

буквом, јасиком и ивом, и пашњака и ливада изванредне лепоте. Налази се на 

локалитету Водене пољане на планини Златар, општина Нова Варош, површине 65 

ha. 

6. Природни споменик „Пећина Буковик”, проглашен решењем општине 

Нова Варош, као спеололошки објкета дужине преко 1000 m и изузетно 

интересантних и атрактинвих морфолошких и хидролошких облежја, налази се у 

јужној подгорини Јавора, КО Љепојевићи, општина Нова Варош (актом о заштити 

није одређена/утврђена површина). 

7. Споменик природе „Муника”, проглашен одлуком општине Нова Варош, 

налази се у КО Сеништа, на јужним ограницима Златибора, општина Нова Варош. 

Подручјем Просторног плана обухваћена су цела или делови подручја 

уписаних у међународне листе од значаја за заштиту природе, и то:  

1. Подручје Голија-Студеница, уписано у Листу резервата биосфере на 

основу UNESCO програма „Човек и биосфера” (Man and Biosphera-MaB). Део 

резервата природе на подручју Просторног плана налази се у границама Парка 

природе Голија и обухвата делове КО Медовине, Ерчеге и Смиљевац на територији 

општине Ивањица, укупне површине 3335 ha.  

2. Подручје Пештерско поље, уписано на Рамсарску листу влажних подручја 

од међународног значаја, на основу Рамсарске конвенције, као једна од највећих 

очуваних планинских тресава у Републици Србији и на Балкану. Ово подручје, 

површине 3455 ha, у целости се налази у обухвату Просторног плана и захвата делове 

КО Тузиње, Буђево и Угао на територији општине Сјеница, површине 1470 ha, и 

делове КО Бороштица, Суви До, Ђерекаре, Набоје, Лескова, Девреч и Браћак на 

територији општине Тутин, површине 1985 ha. 

3. Подручја Увац–Милешевка и Пештерско поље, уписана у Листу 

међународно значајних орнитолошких подручја (IBA-Important Bird Areas), по 

програму BirdLife International. 



4. Подручја Златибор, Милешевка, Јадовник–Озрен, долина Вапе и Голија, 

уписана у Листу међународно значајних биљних подручја (IPA-Important Plant 

Areas), по програму Plantlife International–PlantEuropa. 

5. Подручја Голија, Златар и Пештер, уписана у Листу подручја одабраних 

за дневне лептире (PBA-Prime Butterfly Areas). 

6. Подручја Увац, Голија, Златибор, Милешевка и Пештер, укључена у 

EMERALD мрежу подручја заначајних са становишта примене Бернске конвенције 

у Србији (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest-АsCI), чиме они 

постају потенцијални кандидати за ширу мрежу еколошки значајних подручја која 

ће се на основу Закона о заштити природе и акта Владе установити по програму 

NATURA 2000 кроз који се спроводе кључна акта ЕУ у вези заштите природе - 

Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 

conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), на основу које се 

идентификују и штите тзв. Special Areas of Conservation (SACs) и Директива о 

птицама (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild 

birds), на основу које се идентификују и штите тзв. Special Protection Areas (SPAs). 

 

Непокретнa културнa добра 

 

На подручју Просторног плана налазе се бројна и разноврсна непокретна 

културна добра, од праисторије до наших дана, заступљена у виду 16 утврђених и 

категорисаних културних добара и 384  добра која уживају претходну заштиту. 

Утврђено је и категорисано три непокретна културна добра великог значаја и 13 

културних добара (десет споменика културе, два археолошка налазишта и једно 

знаменито место). Добра која уживају претходну заштиту заступљена су у виду 292 

археолошка налазишта, 71 споменика културе, 14 знаменитих места и седам 

просторно културно-историјских целина. Посматрано по општинама, највећи број 

културних добара на планском подручју налази се на територији општине Сјеница 

(223), најмање на делу града Нови Пазар (једно). 

Због изградње хидроелектране и формирања акумулационог језера Увац 

потопљени су претходно конзервирани остаци старог каменог моста на реци Увац, 

непокретног културног добра у Урсулама, општина Сјеница. 

У досадашњем периоду, заштићена околина утврђена је само за једно 

културно добро, и то  Спомен гробље са спомеником мајору Илићу на Јавору у 

општини Ивањица. 

 Опште стање културног наслеђа обухваћеног Просторним планом је лоше. 

Осим два манастира (Дубница у Божетићима и Ковиље у Смиљевцу у којима се 

одвија живот) и објеката у оквиру градских целина, остала добра су угрожена 

неадекватним чувањем и одржавањем или нестручно изведеним адаптацијама. 

Археолошка налазишта су зарасла у траву и коров који доприносе њиховом даљем 

руинирању и уништавању.  

Иако је подручје богато културним наслеђем, његове вредности и 

туристички потенцијал још  увек нису препознати. 

 

Воде и водопривредна инфраструктура 

 



Слив Увца спада у водом богатије подручје Републици Србије, који се у 

свим стратешким документима водопривреде третира као будући „извозник” 

високо квалитетне воде. Специфична отицања су неравномерна. Крећу се у 

границама 12÷20 L/s⋅km
2 
у планинским зонама Јадовника, Озрена и Голије, што је 

два до четири пута већа од просека за Републику Србију (5,7 L/s⋅km
2
), али се на 

платоу Пештера спуштају и на само око 4÷6 L/s⋅km
2
. На подручју слива се очитује 

„ресурсни парадокс” који се огледа у томе што то у просеку најводније подручје 

Републике Србије има проблеме са снабдевањем водом насеља, једним делом због 

просторне и временске неравномерности вода и непостојања повољних локалних 

изворишта (посебно изражено у карстном подручју Пештера), а делом због 

недовољно развијене водопривредне инфраструктуре. 

 

 

Акумулације и хидроелектране 

 

Слив реке Увца је најпотпуније изграђен слив Србије у погледу изравнавања 

вода у акумулационим базенима и искоришћења водних снага. На подручју слива 

се налазе три акумулације – Увац (Сјеничко језеро), Кокин Брод (Златарско језеро) 

и Радоињско језеро, од којих прве две спадају у најважније водне акумулације 

Србије, које имају значајну хидроенергетску и ширу водопривредну функцију 

(табела 2.).  
 

 Табела 2.  Постојеће акумулације - део функционалне целине на планском подручју 
Акумулација Река Најближе 

насеље 

Кота нормалног 

успора (mнм) 

Укупна запремина 

(106 m3) 

Намена 

Сјеничко језеро Увац Нова Варош        988 213 Е, О, В, Р, П, Т 

Златарско језеро Увац  Кокин Брод        888 273 Е, О, В, Р, П, Т 

Радоињско језеро Увац Кокин Брод        812 7 Е, Р, Т 

Потпећко језеро* Лим Прибој        437 44 Е, Р, Т 

Легенда за намене акумулација: Е – енергетика, О – оплемењавање малих вода, В – снабдевање водом насеља,  

П - контрола поплава, Р – рибарство, Т – туризам и рекреација.  

* Акумулација Потпећ није у обухвату Просторног плана, али је део технолошке целине система акумулација и 

хидроелектрана на Увцу.  

 

Акумулација Увац, водопривредно и енергетски једно од најзначајнијих 

вештачких језера Србије, налази се на око 5,5 km од рубне зоне општинског центра 

Сјенице. Браном се контролише површина слива Увца од 920 km
2
. Акумулација 

има укупну запремину од 213×10
6
 m

3
, од тога корисне запремине 160×10

6
 m

3
. 

Користи се за хидроенергетику, ублажавање таласа великих вода, туризам и 

рибарство. У будућности је предвиђено превођење воде из Увца у Велики Рзав, 

када ће акумулација Увац добити знатно већи водопривредни значај, као чеона 

акумулација у сливу и једна од ретких акумулација у Србији која омогућава 

вишегодишње регулисање протока.  

 Акумулација Кокин Брод, укупне запремине 273×106 m3, остварује 

вишегодишње регулисање протока, које јој даје посебан квалитет не само у 

хидроенергетском, већ и водопривредном смислу. Акумулација омогућава веома 

ефикасну трансформацију таласа великих вода, тако да ефикасно утиче на заштиту 

од поплава низводне долине Лима. Уз брану је реализована и прибранска 



хидроелектрана ХЕ Кокин Брод, док су већи ефекти те акумулације за регулацију 

протока низводне ХЕ Бистрица, као и ХЕ Потпећ на Лиму.  

Акумулација Радоиња укупне запремине од 7×106 m3 обезбеђује само дневно 

регулисање протока. То је довољно, јер регулисање протока обављају узводне две 

акумулације - Увац и Кокин Брод. Реализована је велика деривационе ХЕ Бистрица, 

која као регулациона електрана има врло значајно место у ЕЕС Србије. Доња вода 

ХЕ Бистрица је акумулација Потпећко језеро. Постоји могућност да се на истом 

месту, уз реализацију нове бране Клак низводно у кориту Увца формира нова нешто 

већа акумулација, која би омогућила реализацију реверзибилне РХЕ Бистрица 2.  

Акумулација Потпећ на Лиму, ван обухвата Просторног плана, са ХЕ Потпећ 

представља део јединствене технолошке целине Увачко-лимске каскаде акумулација 

и хидроелектрана.  

 

Стање квалитета вода 

 

Стање квалитета водa на подручју слива је доста различито. Низ водотока, 

посебно по рубним планинским деловима слива је у врло добром стању. У врло 

добром стању (класе I и I/II) су водотоци у изворишним деловима слива Увца. 

Изворишни делови река Грабовице, Чемернице, Ношнице, Ивањичке Моравице, 

Људске реке и Милешевске реке налазе се у одличном стању и представљају 

најбоље очуване планинске водотоке Србије, у I класи квалитета. 

Квалитет вода знатно се погоршава на платоу Сјеничког поља, због два 

концентрисана загађивача – отпадних вода Сјенице и рудника угља Штаваљ, и 

више расутих загађивача – отпадних вода села у окружењу Сјенице. Због тога је 

река Вапа у одличном стању само од врела до улива Кнешнице, када долази до 

наглог нарушавања квалитета све до уливања у Сјеничко језеро. Поред 

пречишћавања отпадних вода општинског центра и рудника угља, приоритет има 

измештање депоније која непосредно угрожава Сјеничко језеро. Неопходно је да се 

то језеро као извориште републичког значаја трајно одржава у одличном 

олиготрофном стању, јер је квалитет вода акумулације Увац (Сјеничко језеро) 

подложан процесу еутрофикације.  

Језера Кокин Брод и Радоиња налазе се још увек у стању доброг квалитета, 

без обзира што их загађују санитарно неуређена насеља у приобаљу. Приоритет је 

санитација насеља Кокин Брод и Радоиња, ради одржавања језера у олиготрофном 

стању као изворишта републичког значаја, чије ће се воде преводити у слив 

Великог Рзава и упућивати према средишњем делу Србије.  

 

Снабдевање водом насеља 

 

Стање снабдевања водом насеља на подручју Просторног плана није 

задовољавајуће. Насеља се снабдевају водом преко Сјеничког и Пештерског 

водовода, водовода Нове Вароши, индивидуалних изворишта или малих групних 

водовода. 

Водовод Сјенице не задовољава потребе и недовољно је поуздан, тако да 

често долази до прекида у испоруци и редукције потрошње воде. Као извориште се 

користи врело „Зарудине” које има воду доброг квалитета и променљив капацитет 



(процењује се на око 220÷250 L/s, док се у маловођу спушта на око 200 L/s), који 

омогућава сасвим задовољавајућу поузданост. Проблем је што се ради о 

хидраулички доста нефункционалном водоводу са конфигурацијом (практично без 

резервоара) која не омогућава снабдевање водом без континуираног рада пумпи. 

Стање дистрибутивне мреже је лоше, тако да су губици воде недопустиво високи 

(око 50%). 

Пештерски водовод снабдева водом насеља на западном делу подручја 

општине Тутин и југоисточном делу подручја општине Сјеница. Недовољно је 

поуздан, због врло лошег стања и великих губитака у мрежи (40-50%). Тиме је 

угрожен опстанак насеља на маловодном платоу Пештера која тај водовод 

опслужује.  

Водовод Нове Вароши користи већи број изворишта мањих капацитета, 

променљиве издашности. Обухват општинског центра водоводом је око 95%. 

Разуђена топографија конзумног подручја ће захтевати формирање више висинских 

зона. Стање мреже није задовољавајуће због губитака у систему (30-35%) и рада 

система у сложеним хидрауличким условима, често у режиму хидрауличких удара 

који оштећују мрежу. 

Села у општинама Сјеница и Нова Варош и рубним деловима подручја 

општина Ивањица, Нови Пазар и Пријепоље снабдевају се водом преко 

индивидуалних изворишта за свако појединачно домаћинство (у раштрканим 

планинским насељима) или малих групних водовода. На подручју општине 

Сјеница, функционише преко 15 јавних сеоских водовода, који су најчешће 

реализовани каптажама локалних изворишта променљиве издашности. На подручју 

Просторног плана постоји још око 500 мањих каптажа и водовода за групе 

домаћинстава, који немају јавни карактер и нису регистровани, малих су 

капацитета и санитарно рањиви. Карстни услови и велика разуђеност насеља 

стварају доста тешке услове за стварање већих повезаних сеоских водовода.  

 

Санитација насеља 

 

Стање канализационе инфраструктуре и санитације насеља на подручју 

слива Увца је незадовољавајуће. Реализација канализације није пратила развој 

водовода.  

Канализација Сјенице има обухват од око 65% корисника водовода, док је 

на канализацију Нове Вароши прикључено 81% корисника градског водовода. 

Изграђене су по сепарационом систему, без постројења за пречишћавање отпадних 

вода (ППОВ).  

Постојеће извориште Сјенице (Зарудине) у непосредној је близини две реке 

које су угрожене – Вапе, коју загађује рудник Штаваљ, и Грабовице, коју загађују 

комуналне отпадне воде Сјенице. Приоритет има санирање та два концентрисана 

загађивача. То подразумева: потпуну санитацију града, завршетак канализационог 

система по сепарационом принципу, повезивање свих корисника водовода на 

канализацију и изградњу ППОВ, којим би се заштитило како постојеће извориште 

Зарудине, тако и Сјеничко језеро, као извориште републичког значаја. 

Отпадне воде Нове Вароши угрожавају Потпећко језеро, ван обухвата 

Простoрног плана (преко канализације која се улива у Варошки поток и Бистрицом 



доспевају у језеро), и Златарско језеро (преко отпадних вода које се уливају у 

Лосницу и језеро). За заштиту квалитета вода Златарског и Потпећког језера 

неопходна је потпуна санитација насеља и реализација ППОВ.  

Лоша санитација сеоских насеља дугорочно посматрано представља велику 

опасност, јер може да избаци из функције многа изворишта. У условима када нема 

рационалних, а често ни било каквих других изворишта, питање санитације насеља 

постаје једно од најбитнијих питања не само развоја, већ и опстанка низа насеља у 

маловодним подручјима, као и заштите постојећих и планираних акумулација, 

изворишта регионалних система водоснабдевања. 

 

Уређење водотока и заштита од поплава 

 

Због орографских и хидрографских особености слива Увца, већина насеља 

није угрожена поплавама. Изузетак је општински центар Сјеница, у коме се због 

хидрауличких уских грла јављају учестале поплаве. Неопходно је да се 

регулациони елементи Грабовице коригују, да се отклоне хидрауличка уска грла у 

кориту на подручју града (зона моста, низводни део тока), како би се степен 

заштите повећао на бар педесетогодишњу велику воду (Q2%), 

Повремено долази до краћих изливања реке Вапе из основног корита. 

Имајући у виду да та плављења не изазивају штете, не планира се њена регулација, 

јер би свака интервенција у току Вапе нарушила његове уникалне естетске и 

еколошке квалитете. 

 На осталим водотоцима нису ни потребни, нити пожељни регулациони 

радови, осим мањих локалних интервенција на стабилизацији корита, како би се 

очувала њихова природна еколошка и амбијентална вредност.  

 

Туризам 

 

Општина Нова Варош, са планином Златар која је 2005. године проглашена 

бањом
6

 и Увачким језерима (Радоињско, Златарско и Сјеничко) има изузетне 

природне и створене потенцијале за развој туризма током целе године, и то: 

здравственог (РХ центар Златар на 1235 mнв), еколошког (СРП Увац, језера, 

Златар), спортско-рекреативног, сеоског (Вранеша, Вилови, Штитково, Радоиња и 

др.), културног (Манастир Дубница и др.), транзитног (пут Београд-Јадранско 

море) туризма и др.  

Природни и антропогени ресурси на подручју општине Сјеница 

представљају основни потенцијал за развој специфичне туристичке понуде, и то: 

део СРП Увац са стаништем  белоглавог супа; јединствен спелеолошки центар с 

понудом заснованом на Ушачкој и другим пећинама; риболов на Сјеничком језеру 

и Вапи; природни феномен Ђаловића клисуре; део природног добра Голија; део 

Рамсарског подручја Пештерско поље; центар зимских спортова са скијалиштима 

на планинама Јадовник и Озрен; планирана акумулација на Људској реци (на 

подручју општина Сјеница и Нови Пазар) за развој рекреативних активности; 

сјенички аеродром који је потребно активирати за цивилни ваздушни саобраћај; 

                                                 
6 Уредбом о проглашењу Бање Златар, коју је Влада донела 2005. године, утврђена је површина бање од 3700 

ha 



будући аутопута Београд-Јужни Јадран; урбани центар Сјеница са културно-

историјским, етнолошким, урбаним и пејзажним обележјима, са амбијенталним, 

културолошким и мултиетничким вредностима које треба очувати, афирмисати и 

презентирати.  

На основу валоризације расположивих туристичких ресурса на делу 

општине Тутин обухваћеном овим просторним планом, препознају се следеће 

могућности за развој: зимског-скијалишног туризма (активирањем скијалишта 

Ђерекарски Омар, источно од Ђерекарске реке), транзитног туризма (државни пут I 

реда ка Црној Гори); излетничког туризма (на погодним пунктовима), сеоског 

туризма (села и обичаји, традиција, кулинарство, и сл.), еколошког (део 

Пештерског поља) и др.  

Туристичка атрактивност општине Ивањица заснива се на богатству 

природних и културних вредности, дугој историји и традицији, као и на чињеници 

да је територија општине 2000. године проглашена ваздушном бањом, а 2001. 

године Голија проглашена Парком природе и Резерватом биосфере. Значајни 

туристички локалитети на делу ове општине који су у обухвату овог просторног 

плана су: планина Јавор, део Парка природе и Резервата биосфере Голија, 

Споменик Мајору Илићу, Манастир Ковиље и др. Посматрано по видовима 

туризма постоје могућности за развој: сеоског туризма (Кушићи на падинама 

Јавора); спортског туризма, због идеалне надморске висине, повољних климатских 

услова и еколошки здраве хране; манифестационог туризма који последњих година 

има тенденцију пораста (Јаворски сабор двојничара и старих музичких 

инструмената Србије у селу Кушићи и др.) и др.  

Предности дела општине Пријепоље који се налази у обухвату Просторног 

плана за развој туризма су пре свега: чиста животна средина, подручја очуваних 

природних вредности (Озрен-Јадовник)  и могућност равоја сеоског туризма. 

Главне препреке за развој туризма укључују недостатак средстава, мањак 

одговарајуће обученог особља, недостатак одговарајућих објеката и 

инфраструктуре.  

Град Нови Пазар је са најмањим уделом у границама Просторног плана – 

КО Беле Воде. Овај простор предодређен је за: језерски туризам (на планираној 

акумулацији на Људској реци – рекреација, спорт), еколошки туризам (Голија), 

транзитни (државни пут М8), и др.  

У свим обухваћеним општинама постоје туристичке организације, осим у 

општини Тутин.  

Погодности за развој туризма у ширем окружењу планског подручја су: 

изузетно културно наслеђе (Манастир Милешева - општина Пријепоље, Просторна 

културно историјска целина Стари Рас са Сопоћанима – Град Нови Пазар), 

природне вредности (кањон реке Милешевке – општина Пријепоље), језера 

(Газиводе – општина Тутин), постојећи смештајни капацитети (РХ центар Златар, 

хотел Панорама – општина Нова Варош, Хотел Бор – општина Сјеница, хотели 

Парк, Голијска Река, РХ центар и одмаралиште Голија - општина Ивањица, и др.), 

бање (Новопазарска бања – Град Нови Пазар), постојећи пут Београд – Јадранско 

море преко Нове Вароши и Пријепоља и др.  

Укупни смештајни капацитети на подручју Просторног плана износе око 

1500 лежајева. Забележени број ноћења претежно домаћих посетилаца је у 2008. 



години износио око 91.000. Број туриста у две општине са највећим уделом 

површина у планском подручју (Нова Варош и Сјеница) релативно је уједначен, 

имајући у виду период између 2004. и 2008. године, али са преполовљеним бројем 

посетилаца у односу на 2002. годину (163.560). Значајне промене се примећују у 

повећању иностраних посетилаца (готово 6 пута већи 2008. у односу на 2002. 

годину). Са друге стране број ноћења опада.  

У општини Нова Варош број ноћења је опао са приближно седам на испод 

пет дана
7

. Ова општина доминира туристичком привредом читавог планског 

подручја
8
, где је у девет хотела и мотела (720 лежајева), и у приватном смештају 

(350 лежајева), регистровано око 80.000 ноћења. Општина Сјеница, иако просторно 

највећа у обухвату Просторног плана, несразмерно учествује у збиру укупних 

смештајних капацитета планског подручја. Осим хотела Бор (120 лежајева у 40 

соба), не постоје други туристички објекти, док је сеоски туризам тек у фази 

повоја
9
.  

Општина Ивањица је већ афирмисано туристичко подручје. Целокупни 

смештајни капацитети ове опшине су већи од 1200 лежајева (200 у сеоским 

домаћинствима) у којима је 2008. године било смештено 79.000 туриста (од тога 

око 3500 страних). Од 2002. до 2008. године број ноћења је слично Новој Вароши, 

релативно уједначен али са осетним падом у односу на 2001. годину (преко 

109.000). Са друге стране интенција повећања иностраних гостију се примећује са 

изразитим порастом ноћења ових посетилаца у односу на 2001. годину (456 у 

осносу на 3523 у 2008. години). По питању делова општине Ивањица који се налазе 

у планском обухвату доминантни смештајни објекти су у атарима села Кушићи и 

Катићи (етно-културолошка зона) смештених између планина Чемерница, Мучањ и 

Јавор. Укупан број лежајева у оба села је 230 са остварених 6620 ноћења у 2008. 

години
10

.  

Општине Пријепоље и Тутин и град Нови Пазар, не налазе се великом 

површином у обухвату Просторног плана, и последично немају значајне смештајне 

капацитете у овој зони. 

 

1.3.1.2. Демографски развој, мрежа насеља и јавне службе 

 

Демографски развој 

 

Просторним планом обухваћено је 136 насеља, од којих су само два градска  

– Сјеница и Нова Варош. Процес демографског пражњења руралних насеља, који је 

започео након Пописа 1961. године, утицао је на дрaстичну промену удела градског 

и сеоског становништва. Према старој методологији пописа, године 1948. удео 

градског становништва износио је свега 10%, а 2002. године 47% (односно 48% 

                                                 
7 Целокупна туристичка зона Златибор-Златар има годишњу попуњеност 25,8% што је испод просека Србије 

(извор Мастер план Златибор-Златар) 
8 Учешће општине Нова Варош у туристичком промету региона Златиборског округа је 7,8% (период 2001-

2005., подаци Регионалне привредне коморе Ужице) 
9 Општина Сјеница није до 2009. г имала туристичку организацију. Она је новоформирмирано тело и биће од 

великог значаја за развој туризма ове општине.  
10 Сличне тенденције су и у 2009. г где је у периоду јануар-септембар забележен готово исти број ноћења у 

односу на 2008. г (у Катићима и већи) са многоструко увећаним интересовањем гостију из иностранства. 



према методологији Пописа 2002). Поред градских насеља, пораст броја 

становника 2002. године у односу на 1948. годину имало је свега 25 насеља (18,6%), 

док је мање од половине становништва пописаног 1948. године имало 67 насеља 

(50%). У четири насеља број становника пао је на испод 10% од броја становника 

из 1948. године (графикон 1.). Имајући у виду чињеницу да демографско пражњење 

одликује одлив млађег, радно способног становништва, поједина рурална насеља 

би у дугорочном периоду могла да остану без сталних становника, тј. да поприме 

сезонски начин коришћења. Депопулацији целокупног планског подручја посебно 

је допринела и емиграција становништва у иностранство, а нарочито током 

деведесетих година 20. века.  
 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1. Кретање броја становника у периоду 1948-2002.  

  (према старој методологији Пописа) 
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Тенденцију пораста градског становништва пратила је и тенденција пораста 

броја домаћинстава, док је на руралном подручју њихов број временом опадао. 

Просечна величина домаћинства увек је била изнад просека за Републику и 

Централну Србију, с тим да је од Пописа 1953. године у константном опадању. 

У етничкој/националној структури становништва Бошњаци су 2002. године 

учествовали са 50,8%, Срби са 45,7%, Муслимани са 2,1%, док су друге 

националности учествовале са укупно 1,4%. У 73 насеља већинско становништво 

(изнад 50%) било је српске националности, од чега је у 46 насеља српско 

становништво било и једино становништво. Бошњачко становништво је било у 

већини у 62 насеља, од чега у 15 насеља у висини од 100%. Овакав хетерогени 

састав становништва одражава се на друге демографске структуре, а посебно на 

старосну структуру становништва и виталне догађаје. 



Старосна структура становништва на планском подручју повољнија је од 

просечних вредности за Републику Србију и Централну Србију, а посебно у 

градским насељима Сјеница и Нова Варош. Повољнији удео великих старосних 

група, позитиван индекс виталности и других показатеља имају градски центри и 

сеоска насеља са бошњачким становништвом. И поред тога, старосна пирамида има 

регресиван облик на нивоу планског подручја, што важи и за градска и остала 

насеља. Старосна пирамида, указује и на неравномеран однос учешћа полова у 

петогодишњим старосним групама, посебно у сеоским подручјима где је изражено 

слабије учешће жена у доби између 25 и 49 године, док је у градским насељима 

женска популација ове старосне доби, важне за рађање, бројнија од мушке. 

Вредности природног прираштаја крећу од високих позитивних до ниских 

негативних, али су на читавом планском подручју у опадању. Вредности природног 

прираштаја су позитивне у општинама и насељима насељеним углавном 

бошњачким становништвом, а негативне у општинама и насељима која су већински 

насељена српским становништвом (графикон 2.).    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Графикон 2. Старосна пирамида становништва  

планског подручја 

 
 

Удео активног и издржаваног становништва, као и лица на раду/боравку у 

иностранству у трајању до годину дана у укупном броју становника је 2002. године 

био већи него у Републици и Централној Србији, док је удео лица са личним 

приходом био мањи. Овакав однос удела је махом последица већег контигента 

млађег становништва у школообразовном узрасту и мањег удела пензионисаних 

лица и лица која примају социјалну помоћ. Удео становништва које обавља 



занимање у укупном активном становништву је висок у већини насеља. Удео жена 

које обављају занимање био је релативно висок. Највећи број запослених радио је у 

делатностима примарног сектора привреде (47,6%), а затим у секундарном (28,3%) 

и терцијарном сектору (21,6%). Врста делатности била је непозната за 449 или 2,5% 

запослених. Удео примарног сектора у градским насељима је био низак и износио 

је 5,6%, док је у руралним насељима овај удео износио 75,9%. У градским 

центрима највећи удео (50,5%) је имао секундарни сектор, док је терцијарни сектор 

учествовао са 41,2%. У сеоским насељима секундарни сектор је учествовао са 

13,3%, а терцијарни са 8,3% (графикон 3.).  
 

Графикон 3. Удео запослених у секторима привреде (Попис 2002.) 
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Основна делатност примарног сектора била је пољопривреда. Међу 

делатностима секундарног сектора на планском подручју највећи удео имала је 

прерађивачка индустрија (76,9%). У оквиру делатности терцијарног сектора 

најзаступљенија била је трговина и услуге (22,2%), а затим образовање (19,7%), 

државна управа и осигурање (15,8%), саобраћај (13,7%), здравство (13,6%), 

угоститељство (8,8%), остале комуналне, друштвене и личне услужне активности 

(2,5%) и финансијско посредовање и активности у вези са некретнинама, 

изнајмљивање и пословне активности (обе по 1,9%). У 117 насеља, пољопривреда 

је била доминантна делатност, а 15 насеља имало је карактеристике 

монофункционалних пољопривредних насеља.  

Образовна структура становништва на планском подручју, лошија је од 

просечне образовне структуре становништва Републике и Централне Србије. 

Одликује је већи удео необразованог (становништво које није похађало или 

завршило основну школу) или недовољно образованог становништва (већи удео 

становништва са завршеном само основном школом, као и средњом школом у 

двогодишњем и трогодишњем трајању), а упола мањи удео становништва са 

високом стручном спремом у односу на Републику и Централну Србију. И градски 

центри, такође, имају лошију образовну структуру од просека за Републику и 

Централну Србију. 

 

Мрежа насеља 

 

Подручје Просторног плана, површине око 1748 km
2
, обухвата 136 насеља и 

94 КО са укупно 49101 становником 2002. године, претежно на територији 



општина Сјеница и Нова Варош, и мањим делом на територији општина Ивањица, 

Пријепоље, Тутин и града Нови Пазар (табела 3.).  
 
 Табела 3. Основни подаци о мрежи насеља 

Територија планског подручја 
Учешће дела општине/града на планском подручју (у 

%) 
Општина/ 

град* 

Бр. 

насеља 
Бр. КО 

Површина 

(ha) 

Бр. становн. 

2002.  
•••••• •• •••••••• 

 ••••••••- 

•••• 2002. 

Нова Варош 25 26 42.554 17.039 18,38 27,66 24,34 34,70 

Сјеница 88 49 96.842 26.918 64,71 52,13 55,40 54,82 

Ивањица 7 6 16.581 1.301 5,15 6,38 9,49 2,65 

Пријепоље 5 5 5.123 400 3,68 5,32 2,93 0,81 

Тутин 10 7 12.269 2.571 7,35 7,45 7,02 5,24 

Нови Пазар 1 1 1.443 872 0,74 1,06 0,83 1,78 

УКУПНО 136 94 174.812 49.101 100 100 100 100 

* Општина Нови Пазар је Законом о територијалној организацији Републике Србије (Службени гласник РС, 

број 129/07) постала територијална јединица са статусом града  

 

На подручју Простроног плана само су два градска насеља - општински 

центри Сјеница (13.161 ст.) и Нова Варош (10.335 ст.).  

Као резултат изразите депопулације у периоду 1961-2002. година, растао је 

број најмањих сеоских насеља, нарочито до 200 становника (чији број је 

удвостручен), а опадао број насеља преко 300, посебно оних са више од 500 

становника (табела 4.).  
 

  Табела 4. Величинска структура насеља 

1961. година 2002. година Групе насеља према броју 

становника 
Број насеља Број становника Број насеља Број становника 

до 50 3 131 26 722 

51-100 9 704 17 1.215 

101-200 29 4.530 36 5.299 

201-300 18 4.557 21 5.241 

301-500 31 12.307 21 8.480 

501-1000 40 28.926 12 7.489 

1001-2000 4 5.096 1 1.069 

2001-5000 1 3.200 - - 

5001-10000 1 5.124 - - 

преко 10.000 - - 2 26.110 

УКУПНО 136 64.575 136 55.625 



  Напомена: ради упоређивања, подаци за обе године су у складу са старом методологијом пописа  

 

Просечна густина насељености веома је ниска, 28 ст./km
2
 (у односу на 97 

ст./km2 у Централној Србији). Највећу густину насељености имају административне 

јединице општинских центара, Нове Вароши (774 ст./km2) и Сјенице (437 ст./km2). 

Само три сеоска насеља има преко 50 ст./km2, а чак 32 насеља (23,5%) испод 10 

ст./km
2
. Просечна густина насеља на 100 km

2 
износи 7,8 и слична је просеку у 

Централној Србији (7,6 насеља).  

Скоро половина становништва на планском подручју је урбанизована (47,9% 

становништва живи у Сјеници и Новој Вароши), према подацима из 2002. године. 

Степен урбанизације је у четрдесетогодишњем периоду порастао за чак 35 

процентних поена (само 12,9% у 1961. години). 

Структура активног становништва насеља је прилично хомогена. Просечно 

насеље је изразито аграрног типа (80% активног становништва је у примарном 

сектору делатности). Према моделу који издваја типове насеља по структури 

делатности, 2002. године било је само 17 неаграрних насеља, са мање од 60% 

активног становништва у примарним делатностима. Та насеља припадају претежно 

индустријско-аграрном и индустријско-услужном типу (табела 5.).  
 

 Табела 5. Функцијски типови насеља, 2002. 

Функцијски типови насеља Насеље (општина) 

Аграрна 119 насеља 

Аграрно-индустријска Негбине (Н.Варош) 

Аграрно-услужна Медаре (Сјеница) 

Индустријска Вранеша (Н.Варош), 

Индустријско-аграрна 
Акмачићи, Вилови, Дрмановићи, Комарани, Сеништа, Бурађа, 

Ојковица (Н.Варош) 

••••••••••••-••••••• 
Нова Варош, Сјеница, Брдо, Радоиња (Н.Варош), Дуга Пољана 

(Сјеница) 

Услужна Ковиље (Ивањица) 

Услужно-аграрна Кокошиће (Сјеница) 

Услужно-индустријска - 

 

Сва насеља налазе се на вишим надморским висинама, изнад 800 m. Само 

десетак насеља је на висини до 1000 m, а преко 60 насеља са својим засеоцима се 

простире на висини од преко 1200 m. Главна морфолошка карактеристика сеоских 

насеља је највећи број разбијених насеља, углавном старовлашког типа, чак и на 

висоравнима и на теренима малог нагиба. Засеоци су формирани на принципу 

родбинских веза.  

 

Јавне службе 

 

На подручју Просторног плана постоји 21 осморазредна основна школа од 

којих су 19 матичне школе.  



У општини Нова Варош матичне, односно осморазредне основне школе 

налазе се у насељима Нова Варош, Акмачићи, Радоиња, Јасеново, Божетићи и 

Негбини. У оквиру матичне основне школе у Новој Вароши постоји и специјално 

одељење за децу ометену у развоју. У општини Сјеница матичне, односно 

осморазредне школе су у насељима Сјеница (две), Кладница, Тријебине, 

Раждагиња, Зајечиће, Карајукића Бунари, Дуга Пољана, Штаваљ, Расно и Доње 

Лопиже. У делу општине Пријепоље осморазредна школа је у Аљиновићима, у 

делу општине Ивањица, матичне основне школе су у Кушићима и Ковиљу. Насеље 

Беле Воде у Граду Нови Пазар има матичну основну школу, а на делу територије 

која припада општини Тутин матичне или осморазредне основне школе су у 

насељима Лескова и Суви До. Дисперзна мрежа подручних четвороразредних 

школа обухвата објекте у 34 сеоска насеља (25% насеља). 

Средњошколско образовање је организовано у општинским центрима Нова 

Варош и Сјеница. У оба центра су по две средње школе – гимназије и техничке 

школе. Ученици из насеља на територији општина Пријепоље, Ивањица, Нови 

Пазар и Тутин похађају средње школе, углавном, у центрима својих општина.  

Здравствена заштита организована је у домовима здравља у Новој Вароши и 

Сјеници и општинским центрима ван обухвата овог просторног плана. У склопу 

домова здравља организовано је пружање примарне здравствене заштите у седам 

здравствених станица (по две у општини Нова Варош и Сјеница и по једна у општини 

Ивањица, Тутин и граду Нови Пазар) и десет амбуланти на руралном подручју (три у 

општини Нова Варош, две у општини Ивањица, четири у општини Сјеница и једна у 

општини Пријепоље).  

У склопу домова здравља у општинским центрима функционише хитна 

помоћ. Две државне апотеке су у Новој Вароши и три у Сјеници. Услуге 

секундарне здравствене заштите пружа Специјална болница за рехабилитацију 

„Златар” у општини Нова Варош (КО Брдо).   

Пружање услуга социјалне заштите организовано је у центрима за социјални 

рад у општинским центрима. Не постоји ни један објекат за социјално старање 

старих лица. Објекти за бригу о деци предшколског узраста постоје у Новој 

Вароши и Сјеници, а у оквиру матичних основних школа постоје предшколска 

забавишта. Недовољно и неадекватно је организована мрежа услуга социјалне 

заштите. Домови културе су у општинским центрима Нова Варош (стар и оронуо 

објекат намењен за реализацију свих програма у области културе) и Сјеница 

(објекат је у завршној фази реновирања). Оба општинска центра имају библиотеку. 

Мрежа објеката културе није развијена на руралном подручју. 

Мрежа верских објеката је развијена у градским и руралним насељима. 

Обухвата манастире у Ковиљу (општина Ивањица) и Божетићима (општина Нова 

Варош), православне цркве у 15 насеља (Нова Варош, Сјеница, Буковик, Вилови, 

Кућани, Негбина, Радијевићи, Штитково, Аљиновићи, Штавље,  Врсјеница, Доње 

Лопиже, Кнежевац, Ступ и Крће) и џамије у 15 насеља (Сјеница (3), Нова Варош, 

Беле Воде, Лескова, Вапа, Долиће, Дражевиће, Дуга Пољана, Жабрен, Камешница, 

Кладница, Раждагиња, Расно, Угао и Цетановиће.  

Сјеница поседује спортски центар, а у Новој Вароши се гради спортска хала 

са салом за мале спортове. Скоро сви центри заједница насеља имају фудбалске 

терене и терене за мале спортове само у оквиру матичних основних школа. Скоро 



свим осморазредним основним школама недостаје фискултурна сала, која би се 

користила и за потребе спортских клубова.  

 

1.3.1.3. Развој привредних активности 

 

Привредни развој 

 

Значај планског подручја у просторно-привредној структури Републике 

Србије најбоље илуструју следећи подаци: у обухваћеним општинама/граду 

формира се свега 1,4% националног дохотка Републике, док у структури укупне 

запослености учествује са 2,3% и чак са 4,3% у укупном броју незапослених у 

Републици Србији, 2005. године. Достигнути ниво развијености града/општина у 

планском подручју илустрација је ниског степена активираности развојних потенцијала. 

То је последица положаја у брдско-планинском подручју и периферности у односу 

на примарне осовине развоја у Републици Србији, усмерености локалне економије 

ка екстензивно организованим сировинско (ресурсно) оријентисаним производним 

активностима (пољопривреда и искоришћавање шумског фонда), парцијалног а не 

интегралног коришћења просторно-развојних потенцијала. Тиме је изостало развојно-

функционално повезивање и просторно интегрисање града/општина у шире, 

трансрегионално (и трансгранично) окружењe. Развојни диспаритети повећани су 

превеликом и интензивном концентрацијом становништва и активности у регионалним 

центрима - Новом Пазару и Пријепољу које није прaћено квалитативним променама у 

привредној структури, развоју инфраструктуре и регионалних функција ових урбаних 

центара.  
 
Табела 6. Изабрани индикатори развијености града/општина обухваћених Просторним планом,  2005.  

Град/Општина 
Национални доходак 

per capita, Србија = 100 

Укупан број 

запослених 

Степен 

запослености1 

Укупан број 

незапослених 

Степен 

незапослености2 

Република Србија 100 2068964 278 895697 120 

Општина Ивањица  71,0 9699 280 4907 142 

Општина Н. Варош  57,7 4448 231 3073 160 

Град Нови Пазар 37,8 19250 212 13572 149 

Општина Пријепоље 39,0 7965 197 7304 181 

Општина Сјеница  33,8 4045 144 5105 182 

Општина Тутин  25,8 2697 86 4241 136 

Извор: Општине у Србији 2006, Београд: Републички завод за статистику, 2007. 

Напомена: 1 број запослених на 1000 становника, 2005.; 2 број незапослених на 1000 становника, 2005. 

 

Тренд опадања броја запослених и пораста незапослености присутан је већ 

дужи низ година, а трансформацијом великих привредних система, додатно је 

појачан. С друге стране, сектор МСП и предузетништва још увек није довољно 

афирмисан и не може да упосли вишак радне снаге из приватизованих предузећа. 

Према Стратегији регионалног развоја Србије за период 2007-2012. 

(„Службени гласник РС”, број 21/07), општине Тутин, Сјеница, Пријепоље и Град 

Нови Пазар, припадају економски неразвијеним подручјима издвојеним на основу 

два показатеља економске димензије развоја: ниског националног дохотка по 

становнику (испод 50% нивоа Републике просек 2002-2004.), и високе стопе 

незапослености (просек 2004-2005.). Иако су вредности изабраних показатеља 

развијености знатно испод просека Републике, издвајају се општине Ивањица и 



Нова Варош по нешто повољнијим односима у компарацији са осталим општинама. 

Нови Пазар, регионални центар и највећи привредни центар у непосредном 

окружењу са снажно израженом сфером функционалног утицаја у којој се налазе 

Сјеница и Тутин (по појединим функцијама и друге општине), карактерише 

изразито неповољна обележја развијености, као последица лошег функционисања 

привреде током прошле и неповољних ефеката транзиције почетком ове декаде. 

Општина Тутин са свега 26% просечног републичког дохотка per capita и са само 

86 запослених на 1000 становника, припада групи најмање развијених општина у 

републичким оквирима.   

Процес приватизације одвија се успорено, а центар привредних збивања 

помера се ка приватном сектору, што илуструје и структура дохотка према облику 

својине. Удео дохотка формираног у приватној својини креће се од 64% у Ивањици 

до чак 92% у општини Тутин, као резултат завршеног процеса приватизације 

друштвених предузећа. Већински удео у структури дохотка приватне својине 

остварују приватна газдинства и радње у односу на предузећа (изузев у Новом 

Пазару).  

У привредној структури града/општина обухваћених Просторним планом 

углавном су заступљена мала и средња предузећа (у даљем тексту: МСП), што није 

резултат стратегије и политике привредног и развоја МСП, већ пре свега 

последица: (1) затварања, неликвидности и закаснелог реструктурирања великих 

друштвених предузећа; (2) одсуства интеграционих покушаја, односно 

координираног наступа у оквиру једне дистрибутивне и продајне мреже фирми с 

подручја општине и (3) повећане конкуренције страних и домаћих произвођача уз 

одсуство инвестирања у нове технологије, производне процесе и опрему, што је 

довело до смањене конкурентности локалних фирми. Оваква привредна структура 

тешко је одржива на дужи рок, будући да је конкурентност заснована искључиво на 

ниским ценама радне снаге и ниском вредновању коришћених природних ресурса, 

док су тренутни капацитети мали за економију обима и мала су улагања у 

истраживање тржишта и иновацију производа. 

Гранска структура представљена је кроз следеће групације међусобно више 

или слабије повезаних производно-прерађивачких активности: агроиндустријски 

комплекс (присутан у свим општинама); текстилна индустрија (у Новом Пазару, 

Сјеници, Пријепољу, Ивањици); прерада дрвета и израда производа од дрвета 

(Нови Пазар, Тутин, Нова Варош, Пријепоље, Ивањица). Остале индустријске 

гране представљају групацију коју у погледу веза и односа индустрија-сировина 

карактерише флексибилнији однос, односно њихову локацију превасходно 

одређују други чиниоци (нпр. близина тржишта, радна снага, карактеристике 

насеља и центара, доступност основној саобраћајној мрежи и друго).  

Просторна организација привреде има изражену територијалну 

неравномерност. До почетка деведесетих година прошлог века, индустрија је 

постала основни носилац развоја, а општинска седишта примарни центри развоја. 

Децентрализација индустријског развоја током 80-тих година XX века није успела 

да заустави раније започете емиграционе токове из руралних средина. У појединим 

сеоским насељима, монофункционална, пољопривредна структура привреде 

делимично је допуњена сировински оријентисаним капацитетима (експлoатација 

угља у Штављу, мајдани у близини Сјенице и Пријепоља, пилане у Ивањици, Новој 



Вароши, Тутину, фабрика тресета у Лескови) или производним капацитетима 

радно-интензивног карактера у текстилној индустрији, који су данас углавном ван 

функције (само је у неким покренута производња захваљујући приватном 

капиталу).  

У просторно-привредној структури планског подручја издвајају се следећи 

центри: 1) општински центри као носиоци привредног развоја општина: Нова 

Варош и Сјеница; 2) мањи привредно-индустријски центри: Дуга Пољана, Штаваљ 

(Сјеница) и Вранеша (Нова Варош); 3) насеља са са нуклеусом производних 

активности: Понорац, Доње Лопиже и др. (Сјеница), Беле Воде (Нови Пазар), 

Лескова, Браћак (Тутин), Акмачићи, Дрмановићи, Јасеново (Нова Варош), 

Аљиновићи (Пријепоље), Ковиље и Кушићи (Ивањица). 

 У целини посматрано, иако се рурални развој и даље одвија у оквирима 

традиционално организоване пољопривредне производње, назиру се иницијални 

облици савременијег приступа развоју и бољем искоришћавању потенцијала локалне 

средине (витална породична газдинства, развој комплементарних активности – 

прерађивачка индустрија, трговина, промет, сеоски туризам, формирање удружења и 

асоцијација).  

 

Пољопривредно земљиште и пољопривреда 

 

Пољопривредно земљиште обухвата 67,66% укупне површине Просторног 

плана. У свим деловима обухваћених општина/града, веома је високо учешће 

пољопривредних површина (табела 7.), при чему је највеће учешће забележено у 

делу општине Тутин (81,53%) а најмање у делу града Нови Пазар (45,02%). Идући 

ка северним деловима посматраног подручја смањује се учешће пољопривредних 

површина, што је последица повећања учешћа шумског земљишта, јер су севернији 

делови подручја пошумљенији, док су јужни безводни и под пашњацима. 
 
Табела 7. Учешће пољопривредног земљишта (у %) 

Општина/Град Површина пољопривредног земљишта у % 

Општина Сјеница - 49 КО 75,85 

Општина Нова Варош - 26 КО 57,47 

Општина Ивањица - 6 КО 48,93 

Општина Пријепоље - 5 КО 71,12 

Општина Тутин – 7 КО 81,53 

Град Нови Пазар – 1 КО 45,02 

ППППН СРП ''Увац'' 67,66 

 

У структури пољопривредног земљишта доминирају ливадско-пашњачки 

травнати системи, што је определило пољопривредну производњу ка сточарству 

(превасходно овчарству и говедарству), као апсолутно доминирајућој грани. 

Површине под пашњацима и ливадама чине већину пољопривредног земљишта, а у 

појединим општинама и преко 80% (Сјеница, Тутин, Пријепоље и на нивоу целог 

подручја). Удео воћњака је незнатан, једино је нешто веће учешће у насељима 

општине Нова Варош и Ивањица, док удео ораница осцилира по насељима у 

зависности од преовлађујућих природних услова у њима (графикон 4.). 
 



Графикон 4. Структура коришћења пољопривредних површина 
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У свим категоријама коришћења пољопривредног земљишта доминирају 

површине средњег до лошијег квалитета, које су дугогодишњом неадекватном и 

нерационалном употребом изложене деградацији и активним процесима ерозије. 

Посматрано на нивоу целог подручја у групи I и II катастарске класе, њиве 

обухватају приближно 1% укупних ораничних површина, воћњака око 18% од 

којих је највећи део у општини Нова Варош, квалитетних ливада има свега 1%, док 

квалитетни пашњаци заузимају око 6%. 

Подручје Просторног плана припада типу пољопривреде тржишне 

оријентације, са ниском радном интензивношћу, средњом продуктивношћу и 

тржишношћу, са превагом сточарске производње. С обзиром на површине које се 

налазе под пашњацима и ливадама, сточарство представља тежишни ослонац за 

развој пољопривреде, а све остале њене гране имају допуњујући карактер. У 

севернијим пределима, где је клима мало блажа, местимично постоје услови за 

развој воћарства, како традиционалног везаног за производњу шљиве и јабуке, тако 

у последње време све атрактивније производње јагодичастог и бобичастог воћа, 

нарочито малине. Као посебна грана која у последње време све више добија на 

значају, а у складу са постављеним режимима заштите, јавља се сакупљање 

шумских плодова и лековитог биља.  

На планском подручју има око 47% становништва до 40 година старости
11

, 

па се може рећи да се ради о значајном потенцијалу радне снаге за развој 

пољопривреде, док старији од 40 година чине око 20%. Веће учешће старијег 

становништва имају насеља у општинама Пријепоље и Ивањица, док је у осталим 

општинама веће учешће млађег, па се може сматрати да постоји значајан људски 

потенцијал, нарочито у општини Тутин.   

Велика уситњеност пољопривредних газдинстава представља један од 

основних лимитирајућих фактора за повећање производње на планском подручју. 

На једног пољопривредника долази око 1hа пољопривредног земљишта, што је 

                                                 
11  Према политици аграрне подршке у ЕУ потенцијалном радном снагом сматра се пољопривредно 

становништво до 40 година и они добијају финансијску подршку за модернизацију својих газдинстава и 

унапређење пољопривредне производње, док се већ са 55 година становништво сматра старим за обављање 

пољопривредне делатности и они се пензионишу. 



изнад просека за Републику Србију, али треба истаћи да у развијеним земљама 

један пољопривредник обрађује знатно већу површину од ове. Недостатак 

механизације и осавремењавања пољопривредне производње један је од кључних 

проблема за развој пољопривреде овог подручја.   

 

Шумско земљиште, шумарство и ловство 

 

На подручју Просторног плана укупна површина шума износи 50.294 ha, од 

чега се у државном власништву налази 32.294 ha (64,21%), а у приватном 18.000 ha 

(35,79%). Садашња шумовитост износи 19,3% која је недовољна у односу на 

процењену оптималну од 40%. С обзиром на висинску издиференцираност шумом 

обухваћено подручје обухвата 24 станишна типа. Оцена стања дата је према 

структури власништва, за шуме у државном и у приватном власништву. 

Државне шуме су обухваћене у 11 наменских целина. Најзаступљеније су 

шуме производне намене на 21036 ha (65,15%), потом заштитне шуме на 5688 ha 

(17,55%), посебно заштићени делови природе на око 3870 ha (12%), шибљаци у 

врлетима приобаља и клисурастим пејзажима 1646,59 ha (5,09%). Просечне 

вредност основних производних показатеља су ниске због знатне заступљености 

вештачки подигнутих младих састојина четинара и значајног учешћа површина 

шума заштитног карактера, посебно шибљака. Према пореклу доминирају високе 

природно обновљене састојине на 32,37% површине, вештачки подигнуте 

састојине на 31,49% и изданачке шуме на 15,63% укупне површине шума у 

државном власништву. Знатно присуство изданачких шума оптерећује шумски 

фонд. Очуване састојине покривају 69,8% површине, разређене састојине 26,8%, а 

девастиране шуме 3,4% површине, те се очуваност шума не може сматрати 

задовољавајућом. Просечна запремина и просечан текући запремински прираст су 

далеко испод просека у шумама Србије, с тим да су ове вредности знатно 

повољније ако се не узме у обзир површина шибљака и шикара. У укупном 

шумском фонду државних шума доминирају чисте састојине са 62,8%, док су 

мешовите састојине присутне са 37,2%. Доминирају буква, смрча, јела, потом црни 

и бели бор, док остале врсте имају минимално учешће у дрвном фонду, што 

представља проблем из аспекта разноврсности и  њеног очувања. 

Приватне шуме на подручју општине Сјеница су највећим делом изданачког 

порекла (56,7% по површини), са знатним учешћем шикара и шибљака (29,3%). 

Високе шуме су заступљене на 13,2% површине, док су вештачки подигнуте 

састојине заступљене на 0,8%. Углавном су заступљене букове састојине, а у 

знатно мањем проценту јављају се храстове шуме, мешовите шуме четинара и 

лишћара, смрчеве шуме и шуме црног и белог бора. На подручју општине Нова 

Варош стање шума је знатно повољније у односу на шуме општине Сјенице. У 

односу на укупну површину шуме високог порекла (доминантно смрче) покривају 

38%, шуме изданачког порекла 46%, а вештачки подигнуте састојине 16%. 

Основни производни показатељи су нешто нижи од оних у истим категоријама 

шума у државном власништву. На подручју општине Ивањица стање шума је у 

квалитативном смислу блиско подручју Нове Вароши са нешто другачијом 

дистрибуцијом обраслости у корист букових шума. На подручју општине Тутин 

основне карактеристике у односу на квалитет шуме и производне показатеље 



блиске су карактеристикама датим за шуме у сјеничкој општини. Здравствено 

стање шума је задовољавајуће. 

Планско подручје захвата цела или делове ловишта Царичин град, Видрењак, 

Хум и Златар-Јадовник. Поред наведених ловишта, подручје Просторног плана 

належе делом и на ловишта Голија-Ивањица, Златар-Нова Варош, Видрењак-Тутин 

и Рогозна-Нови Пазар. Корисник ловишта Царичин град, Видрењак и Рогозна је 

Ловачки савез Србије, а ловишта Златар-Јадовник је ЈП „Србијашуме”.  

 

Минералне сировине и рударство 

 

Разноврсност и богатство минералних сировина нису у сагласности са 

величином подручја и хетерогеношћу литолошког састава терена. Та чињеница, 

као и степен (обим) и начин њиховог коришћења, са изузетком рудника угља у 

Штављу, иду у прилог еколошких, водопривредних и туристичких функција 

планског подручја.  

Значајније појаве метала и неметала на планском подручју су: 1) седиментне 

руде гвожђа, првенствено хематита (Крстац, Фијуљ), у теренима изграђеним од 

стена палеозојске и пермо-тријаске старости, као и шелита–руде сличне 

волфрамиту (Медовине); 2) хромити и магнезити у теренима изграђених од 

ултрамафита (харцбургита и серпентинисаних перидотита); 3) бакар, манган и 

барит у теренима дијабаз-рожначке формације; 4) угаљ, односно лигнити у 

неогеном терену сјеничке котлине (Штаваљ); 5) грађевински и украсни камен, 

првенствено тријаски кречњаци, далеко мање базалт, аргилошисти, бигар и 

травертин; 6) бентонитске глине у неогеном терену у атару села Аљиновићи; 7) 

тресет на простору Пештерског поља. 

Већа лежита на којима се врши експлоатација или су утврђене резерве 

минералних сировина су: 1) лежишта кречњака (локалитети „Крш-Грдац” и 

„Капура”, општина Сјеница); 2) лежиште травертина (локалитет „Брњица”, 

општина Сјеница); 3) лежиште базалта (локалитет „Коритник”, општина Сјеница); 

4) лежиште угља (локалитет „Штаваљ”, Рудник лигнита „Штаваљ”, општина 

Сјеница); 5) експлоатација тресета (општина Тутин). 

  

1.3.1.4. Развој инфраструктурних система 

 

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

 

На подручју Просторног плана заступљен је друмски саобраћај, у 

непосредном окружењу железнички саобраћај, док је развој ваздушног саобраћаја 

условљен активирањем сјеничког аеродрома за цивилне намене. Укупна дужина 

основне путне мреже износи 793,2 km, од чега је државних путева I реда 115,6 km 

(14,57%), државних путева II реда 234,7 km (29,59%) и општинских 442,9 km 

(55,84%).  

Државним путем I реда број 8 (граница Републике Црне Горе-Пријепоље-

Увац-Сјеница-Дуга Пољана-Нови Пазар) остварује се веза подручја са државним 

путевима I реда бр. 21 и бр. 22; док државни пут број 21 (Шабац-Коцељева-

Ваљево-Косјерић-Пожега-Чајетина-Кокин Брод-Нова Варош-Пријепоље-граница 



Републике Црне Горе) пролази северозападним делом планског подручја и даље га 

тангира са западне стране. Државни пут број 21.1 (Пожега-Ариље-Ивањица-Бук-

Куманица- Брљица-Тузиње-Угао) није изграђен на подручју Просторног плана. 

Државни путеви II реда на планском подручју су: број 117 (Бељина-Гуча-

Ивањица-Сјеница-граница Републике Црне Горе), број 228 (Ариље-Љубиш-

Јасеново-Кокин Брод-Прибојска Бања), број  230 (Бела Земља-Сирогојно-Љубиш-

Јасеново-Прилике), број 231 (Нова Варош-Увац-Сјеница-Карајукића Бунари), број 

231a (Угао-Липичке Ливаде-Тутин) који са путем број 231 представља најкраћу 

везу општина Сјеница и Тутин, број 236 (Пазариште-Сопоћани-Тузиње) и број 272 

(Куманица-Дуга Пољана-Тузиње). Деонице државних путева II реда број 117, 231 и 

236 на подручју Просторног плана су у целости или само делимично неизграђене. 

Опште стање државних путева II реда је незадовољавајуће у погледу квалитета 

коловозног застора и техничких елемената. 

Обим саобраћаја на државним путевима није у сагласности са њиховим 

рангом и не бележи значајније повећање последњих година. Степен моторизације 

је испод републичког просека, што је нарочито изражено у руралним подручјима. 

Oпштинскa путнa мрежa je разграната, али је свега око 20% са савременим 

коловозним застором, што је значајно заостајање у односу на просек у Републици 

Србији (64%).  

Саобраћајна повезаност општинских центара на планском подручју је 

релативно добра, што се не може рећи за међусобну повезаност сеоских насеља и 

постојећих и потенцијалних туристичких локалитета. Претежан део општинских 

путева је још увек у изградњи, док је стање вертикалне и хоризонталне 

сигнализације веома лоше. Брдско–планински терен је условио неповољне 

карактеристике траса општинских путева. На недовољно развијеној путној мрежи 

са лошим експлоатационим карактеристикама нису се могле успоставити линије 

јавног превоза, тако да многа села нису опслужена овим видом транспорта. 

Бициклистичке стазе као самостални саобраћајни објекти нису заступљене, 

иако постоје одговарајући услови за развој овог вида саобраћаја. 

Железнички саобраћај је посредно заступљен преко магистралне железничке 

пруге Београд-Бар, која пролази територијама општина Нова Варош и Пријепoље и 

тангира западну границу Просторног плана. Везе планског подручја са 

железничким саобраћајем остварују се преко железничке станице Бистрица, на 17 

km од Нове Вароши, и Гостун на територији општине Сјеница. Железничке 

станице већег капацитета налазе се у непосредном окружењу подручја Просторног 

плана – у Пријепољу и у Бијелом Пољу (Република Црна Гора).   

 

Енергетика и енергетска инфраструктура 

 

На подручју Просторног плана присутни су конвенционални енергeргетски 

извори и то  хидропотенцијал, дрвна маса и угаљ, као и потенцијали за коришћење 

неконвенционалних енергeтских извора. 

Хидропотенцијал је највећим делом валоризован изградњом каскаде 

акумулација и хидроелектрана (ХЕ), укупне инсталисане снаге 215 MW, и то:  

- ХЕ „Увац”, лоцирана под браном језера Увац на реци Увац, је чеона 

акумулациона вршна електрана, најузводнија у каскади електрана на Увцу, што јој 



даје посебан значај у енергетском систему (ЕЕС) Србије. Постројење је 

деривационо, са машинском зградом која се налази на крају успора од акумулације 

Кокин Брод. Кота доње воде електране за инсталисан проток од 43 m3/s је 885 mнм. 

Максимални нето пад је 100 m, а номинални пад 97,5 m. Инсталисана снага је 36 

MW, просечна годишња производња око 72 GWh/год. Као чеоно постројење са 

вишегодишњим регулисањем протока у каскади има знатно већи значај, јер се 

валоризује на целој каскади од четири хидроелектране; 

- ХЕ „Кокин брод”, лоцирана под браном Златарског језера на реци Увац, 

инсталисане снаге 23 MW, просечне производње од 45 GWh/год;  

- тунелом, дужине преко 8 km, из акумулације Радоиња, водом се снабдева 

ХЕ „Бистрица” (ван обухвата Просторног плана) на рeци Лим, инсталисане снаге 

102,6 MW, просечне производње око 350 GWh/год;  

- ХЕ „Потпећ” на Лиму, ван обухвата Просторног плана, представља део 

јединствене технолошке целине Увачко-лимске каскаде акумулација и 

хидроелектрана, инсталисане снаге 51 MW, просечне производње 216 GWh/год. 

Вршни карактер електране се остварује на рачун регулисања протока у каскади 

акумулација на Лиму. 

Миоценски басен лигнита-мрког угља, налази се између Сјенице на западу и 

Штавља на истоку. Сјеничко-штаваљски басен је неогени басен типа тектонске 

потолине, смештен између Голије на истоку и североистоку, Јавора на северу, 

Златара и Јадовника на северозападу и западу, као и Гиљеве планине на југу. Басен 

захвата око 150 km
2
 површине, са надморском висином на којој се налазе 

седименти са слојем угља око 1000 m. Неогене седименте басена пресеца река Вапа, 

притока Увца. Резерве након истраживања нису коначне, и ако се претпоставља да 

могу да износе близу 200 милиона t. 

Дрвна маса се користи као огревно дрво, на традиционалан начин. На 

мањим водотоцима могуће је градити мале хидроелектране (МХЕ). Постоји реална 

могућност изградње ветрогенератора, због честине и правца ваздушних струјања. 

На подручју Просторног плана присутни су ваздушни далеководи (ДВ) 

напонског нивоа 220 kV, 110 kV, 35 kV и 10 kV, са потребним трансформаторским 

станицама (ТС). Сва насеља су електрифицирана, а потреба за ширењем и 

унапређењем система је исказана у општинским центрима Нова Варош и Сјеница и 

перспективним туристичким и производним зонама. 

Значајни су следећи преносни далеководи: ДВ број 266, напонског нивоа 

220 kV, ТС Пожега–ТС Пљевља, ДВ број 134/2, напонског нивоа 110 kV, Кокин 

Брод–Златибор 2, ДВ број 134/3, напонског нивоа 110 kV, Кокин Брод–Потпећ, ДВ 

број 1110/1, напонског нивоа 110 kV, Кокин Брод–Нова Варош, ДВ број 1110/2, 

напонског нивоа 110 kV, Нова Варош-Увац, ДВ број 1152, напонског нивоа 110 kV, 

Увац-Сјеница, ДВ број 189, напонског нивоа 110 kV, Нови Пазар-Сјеница ДВ 

напонског нивоа 35 kV, Сјеница–Дуга Пољана, и ДВ напонског нивоа 35 kV, 

Сјеница–Расно.  

Значајније трафостанице су: ТС 110/35 kV Нова Варош, ТС 110/35 kV 

Сјеница, ТС 110/35 kV Нови Пазар (ван обухвата Просторног плана), ТС 35/10 kV 

Нова Варош 1, ТС 35/10 kV Нова Варош 2, ТС 35/10 kV Кокин Брод, ТС 35/10 kV 

Дуга Пољана и ТС 35/10 kV Расно. 



На планском подручју нема гасовода и гасоводних објеката. Према 

подацима Србијагаса, у плану је реализација гасовода притиска до 50 бара, на 

правцу Златибор-Прибој-Нова Варош-Пријепоље-Сјеница, али до сада није 

дефинисан његов коридор. 

 

Телекомуникациона инфраструктура и поштански саобраћај 

 

На подручју Просторног плана део насеља покривен је поштанским 

саобраћајем, са 9 јединица поштанске мреже на територији: општине Ивањица у 

насељу Кушићи; општине Пријепоље у насељу Аљиновићи; општине Нова Варош 

у насељима Јасеново, Нова Варош и Божетићи; и општине Сјеница у насељима 

Сјеница, Штаваљ, Дуга Пољана и Угао. Поједина насеља подручја општине 

Сјеница нису покривена довољним бројем јединица поштанске мреже.  

Ниво опслужености подручја Просторног плана ТТ саобраћајем је 

незадовољавајући.  Инсталисано је 6544 телефонскa прикључка, од којих је активно 

5160, чиме је остварен стандард од свега 11,7 прикључака на 100 становника. 

На подручју делова општина/града обухваћених Просторним планом, 

Телеком Србија има развијену следећу телекомуникациону инфраструктуру: 1) 

општина Нова Варош је покривена са шест комутационих чворишта: Нова Варош, 

Драглица, Јасеново, Кокин Брод, Радоиња и Акмачићи; 2) општина Пријепоље је 

покривена из комутационог чворишта Аљиновићи; 3) општине Сјеница и Тутин и 

град Нови Пазар у организационом смислу припадају мрежној групи 020 Нови 

Пазар и покривене су из седам комутационих чворишта: Штитаре, Штаваљ, 

Брњица, Дуга Пољана, Дражевиће и два у Сјеници; 4) општина Ивањица је 

покривена из комутационог чворишта Кушићи. 

На планском подручју: Телеком Србија a.д. има 21 радио базну станицу, 

развијену оптичку и аналогну ТТ мрежу са тенденцијом њеног прогресивног 

ширења; VIP MOBILE д.о.о. има 3 радио базне станице, са тенденцијом 

прогресивног ширења мреже; ТЕЛЕНОР д.о.о. има радио базне станице, са 

тенденцијом прогресивног ширења мреже.  

За потребе емитовања свог програма Радио телевизија Србије, на планском 

подручју има изграђено 44 репетитора, од којих: 33 репетитора за потребе аналогне 

телевизије; један репетитор за потребе дигиталне телевизије; три репетитора за 

потребе емитовања на средњим таласима; пет репетитора за потребе аналогне 

телевизије и радија; и два репетитора за потребе аналогне телевизије, дигиталне 

телевизије и радија.  

 

1.3.1.5. Заштита животне средине 

 

Животна средина на подручју Просторног плана је у великој мери очувана, 

али је ово подручје изузетно осетљиво на могуће притиске. Према ППРС, Сјеница, 

Ивањица и Пријепоље се као мали загађивачи налазе у четвртој категорији 

загађености за коју су карактеристична загађивања од прехрамбене и текстилне 

индустрије, других индустрија са уграђеним системима за пречишћавање ваздуха и 

вода, великих сточних фарми, интензивна пољопривреда, магистрални путеви и 



др.
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 Према индикатору „притисак на животну средину од урбанизације, 

транспортне мреже и интензивне пољопривредне производње за природне 

вредности”, подручје Просторног плана је осетљиво, односно средње осетљиво13.  

Основни проблем на планском подручју са аспекта заштите животне 

средине представља депоновање чврстог отпада. У општинама на планском 

подручју је недовољно развијено управљање чврстим отпадом, у погледу 

прикупљања, третмана и одговарајућег депоновања. Рурална подручја нису 

обухваћена циклусом сакупљања отпада, нити је организовано привремено 

одлагање на уређеним локацијама, па су неконтролисане локалне нелегалне 

депоније и сметлишта формирани у готово свим селима, често у речним долинама, 

близу кућа и фарми. У општинским центрима се прикупљени отпад одлаже на 

неуређене депоније, које су извор загађивања вода и земљишта. Индустријски 

отпад, најчешће од прераде дрвета, углавном се неконтролисано одлаже на 

нелегалне депоније поред река, путева и шума. Националном стратегијом 

управљања отпадом предвиђено је затварање и рекултивација постојећих 

одлагалишта и изградња регионалних депонија са постројењима за сепарацију 

рециклабилног отпада и трансфер станицама.  

Квалитет површинских вода, посебно река Увац и Вапа, угрожен је 

испуштањем непречишћених отпадних вода из општинских центара и недовољном 

покривеношћу подручја канализационом мрежом, посебно у руралним областима. 

Квалитет реке Увац код Прибоја је захтеване II класе14. Заштитне зоне изворишта 

на планском подручју угрожене су непланском градњом и подизањем привредних 

објеката у којима није решено питање одвођења отпадних вода и загађујућих 

материја. 

Kвалитет ваздуха на планском подручју je, углавном, задовољавајући. 

Према подацима за мерну станицу Сјеница за месец јуни 2009. године измерене 

вредности сумпор-диоксида (SO2), азот-диоксида (NO2) и дима нису прелазиле 

граничне вредности имисије
15

. Изузетaк чине општински центри, у којима је у 

зимском периоду забележено повећање концентрација угљен-диоксида (СО2) и 

чађи услед сагоревања чврстих горива, загађивање пореклом од транзитног 

саобраћаја, као и рудник мрког угља „Штаваљ”, који  је извор загађења ваздуха и 

земљишта сумпором и пепелом.  

Квалитет земљишта је угрожен непланском градњом, привредном 

делатношћу у општинским центрима и зонама експлоатације минералних сировина, 

на подручјима нелегалних депонија и дуж саобраћајница. Бесправном градњом 

највише су угрожене обале Златарског језера, делови-ободни део Златара, Тикве, 

простор дуж реке Бистрице, и др. На подручју СРП Увац подигнуто је преко 200 

нелегалних објеката, од тога око 160 у близини највише коте Златарског језера. 

Просторна диференцијација планског подручја према стању животне 

средине обухвата следећа подручја: а) подручја загађене и угрожене животне 

средине (II категорија) - нелегалне и неуређене депоније на планском подручју на 
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 Према ППРС Нова Варош и Тутин нису сврстани ни у једну од категорија загађености животне 

средине. 
13  Заштита и унапређење животне средине, Студијско-аналитичке основе Стратегије просторног развоја 

Републике Србије, Министарство животне средине и просторног планирања, 2009.  
14 Републички хидрометеоролошки завод, 2009.  
15 Републички хидрометеролошки завод Србије, 2009.  



подручју свих општина; општински центри Сјенице и Нове Вароши; површинска 

експлоатација и прерада неметаличних минералних сировина у општини Сјеница; 

лежиште угља (рудник лигнита „Штаваљ”, општина Сјеница); државни путеви I 

реда; река Вапа низводно од Кнешнице, река Грабовица низводно од Сјенице, реке 

Лосница и Бистрица низводно од Нове Вароши; б) подручја претежно квалитетне 

животне средине (III категорија) – Сјеничка котлина; в) подручја квалитетне 

животне средине (IV категорија) - Парк природе „Голија”; СРП Увац; Строги 

природни резерват „Паљевине”, Строги природни резерват „Гутавица”, општина 

Сјеница; Парк шума „Ивље”, Природни споменик „Пећина Буковик” и Споменик 

природе „Муника”, општина Нова Варош, Пештер; планине које уоквирују планско 

подручје - падине планина Муртеница, Чемерница, Јавор, Голија, Велика Нинаја, 

Гиљева, Јадовник, Озрен, Златар и Златибор; река Увац; изворишни делови река 

Грабовице, Чемернице, Ношнице, Ивањичке Моравице, Људске реке и 

Милешевске реке; Радоињско, Сјеничко и Златарско језеро.  

 

1.3.2. Потенцијали и ограничења 

 

1.3.2.1. Потенцијали 

 

 Потенцијали за заштиту и одрживо коришћење природе и природних 

вредности и соци-економски развој подручја су: изузетна биолошка разноврсност 

планског подручја представљена са 1350 таксона виших биљака (од чега су 70 

ендемити, 60 међународно значајне а 30 представљају природне реткости у Србији), 

75 биљних заједница, пространим комплексима природних ливада и пашњака 

богатог флористичког састава и фрагментима очуваних четинарских и лишћарских 

шума, респективним фондом представника фауне који чини 190 врста птица (од 

чега више од половине представљају природне реткости), око 60 врста сисара, око 

20 врста гмизаваца и водоземаца, 19 врста риба, ретке врсте ендогејске подземне 

фауне, као и богата сисарска и перната ловна дивљач; атрактивни и живописни 

предели изузетне амбијенталне разноликости са смењивањем ненастањених 

крашких висоравни и платоа са објектима традиционалног сточарства, ретко 

насељених планинских површи са мозаиком ливада, шума и ораница, мање 

воћњака, стрмих планинских страна и обронака са очуваним шумским 

комплексима и пространим пашњацима; увачке хидроакумулације као 

најпривлачнији елемент и симбол предеоног лика планског подручја; значајни 

феномени геонаслеђа, пре свега клисуре и кањони, стеновити екскарпмани, крашка 

врела и понорнице, облици површинске (вртаче, увале, слепе и суве долине, 

крашка поља) и подземне морфологије карста, односно бројни спелеолошки 

објекти међу којима се истичу импозантни подземни канали Ушачке (са четири 

улаза и сплетом канала дужине 6185 m), Тубића, Баждарске и Јаворске (Буковик) 

пећине, које треба уредити за туристичку посету, а њихову кристалну орнаментику, 

живи свет, хидролошке појаве палеонтолошке налазе и микроклиму сачувати; 

заштићена природна добра/подручја од међународног и националног значаја, у 

првом реду Специјални резерват природе Увац, Парк природе Голија и рамсарско 

подручје Пештерско поље, као и подручја чија заштита је у току (Златибор, 

Пештерско поље, Озрен-Јадовник) или је планирана (Златар, Гиљева, Пештерска 



висораван), која представљају израз претходно наведених вредности и потенцијала 

одрживог развоја, пре свега туризма (руралног, еко, излетничког, ловно-

риболовног, зимског/планинског и др), одрживе пољопривреде и органске 

производње хране, ограниченог коришћења минералних сировина и шума, 

производње електричне енергије из обновљивих извора и др; преданост, стручност 

и успешност управљача СРП Увац на обављању послова очувања и умножавања 

белоглавог супа, чувања, одржавања  и презентације заштићеног подручја, и 

покретању иницијатива за његово планско уређење и одрживи развој; заснивање 

језгра и ширење круга љубитеља, познавалаца и уживаоца природе, организованих 

кроз различита удружења и неформалне групе, које доприносе очувању природе. 

Основни потенцијали заштите и одрживог коришћења непокретних 

културних добара су: богатство и разноврсност културних добара, највише 

заступљених у виду археолошких налазишта и споменика културе; могућност 

интегрисања заштите и туристичке презентације културног наслеђа са природном 

наслеђем планског подручја (Специјални резерват природе „Увац”, Парк природе 

Голија, Рамсарско подручје Пештерско поље и др.); могућност интегрисања са 

културним наслеђем у окружењу подручја Просторног плана у зоне културног 

наслеђа и развој путева културе, њиховим повезивањем, у првом реду, са 

Манастиром Милешева (општина Пријепоље), Просторно културно-историјском 

целином Стари Рас са Сопоћанима - UNESCO Листа светског културног и 

природног наслеђа (град Нови Пазар), Манастир Св. Арханђела у Црној Реци 

(општина Тутин) и др.; могућност трансграничне сарадње (са Црном Гором) у 

циљу покретања заједничких иницијатива у погледу интегративне заштите 

културне баштине. 

На сливу Увца и подручју Просторног плана просечни проток је од око 15 

m
3
/s (473×10

6
 m

3
) воде највишег квалитета. По тим показатељима слив Увца је 

највеће и најквалитетније извориште у Србији, што представља потенцијал за 

економски развој локалних заједница и један од најзначајнијих природних ресурса 

подручја. Када се начин убирања и располагања ресурсном (водном) рентом уреди 

тако, да као у свету, највећи део остаје општинама на чијем се подручју ти ресурси 

налазе, представљаће значајну  економску основу за развој локалних заједница на 

планском подручју. 

Најзначајнији потенцијал слива су акумулације Сјеничко и Златарско језеро. 

Заједничка запремина од 493×106 m3 обезбеђује вишегодишње регулисање протока, 

са највећим коефицијентом регулисања у Србији (заједнички коефицијент 

регулисања β=1,13), што тај слив чини јединственим у водопривредном систему 

Републике Србије. Захваљујући вишегодишњем регулисању, целокупни проток који 

се формира на сливу спада у категорију водних ресурса. То је велика предност у 

односу на друге сливове Републике Србије, код којих се воде обично налазе у 

категорији „воде присутне на сливу”, без могућности адекватног захватања, 

коришћења, уређења и заштите. Трећа, најнизводнија акумулација у каскади на Лиму 

– Радоињско језеро, врло погодно служи као компензациони базен за две узводне 

велике акумулације. Тиме је омогућено веома флексибилно хидроенергетско 

коришћење вода према потребама ЕЕС, као и према потребама водопривреде, за 

наменско испуштање вода из система акумулација на Увцу ради побољшања режима 

вода у маловодном делу године. Висински положај Златарског и Радоињској језера 



пружа изванредне могућности да се део воде из тих језера гравитационо преведе 

према сливу Великог Рзава и преко Великорзавске каскаде од три акумулације 

(Орловача, Роге, Сврачково) уведе у водом оскудни централни део Републике Србије.    

На доњем току Увца у профилу Клак (низводније од постојеће бране 

Радоиња) постоје могућности да се реализује нова брана и акумулација, која би 

омогућила реализацију реверзибилне РХЕ Бистрица 2. која би се валоризовала у 

ширем електроенергетском окружењу Јужне Европе. Изворишни део Људске реке 

погодан је за релизацију акумулације Једра (непосредно низводно од ушћа Муховске 

реке у Људску реку, узводно од Белих Вода), која са котом успора око 880 mнм може 

да обезбеди запремину од око 60×10
6
 m

3
. Заједно са планираном низводном 

акумулацијом Вучиниће, то је важно извориште Субсистема реке Рашке Ибарског 

подсистема у оквиру Ибарско-шумадијског регионалног система за снабдевање 

водом највишег квалитета. Одлично очувани изворишни делови река Грабовице, 

Ношнице и Ивањичке Моравице омогућавају да се низводно, ван обухвата 

Просторног плана, реализују планиране акумулације: Дубравица на Грабовици, 

Рокци на Ношници и Куманица на Моравици.  

Основни потенцијали планског подручја за развој туризма јесу: богатство 

водама (језера, водотоци, извори и врела, подземне воде, карстне и пукотинске 

издани, минерални извори); климатске погодности (ваздушне бање, планине Јавор, 

Златар и др.); постојећа мрежа државних путева I и II реда и планирани аутопут 

Београд-Јужни Јадран (Е763), аеродром у Сјеници и железничка пруга Београд-Бар 

у непосредном окружењу подручја; разноврстан биљни и животињски свет 

(популација белоглавог супа, и др.); проглашена и предвиђена за заштиту природна 

добра (Увац, Пештерско поље, Голија-Студеница и др); разноврсни, 

репрезентативни и атрактивни елементи рељефа (укљештени меандри Увца код 

Молитве и Радоиње и др.); Ђаловића клисура, Пештерска висораван и др; 4 велика 

спелеолошка објекта (Ушачка, Ледена, Тубића и Баждарска пећина) и више мањих; 

културна добра (цркве брвнаре у Кућанима и Радијевићима, манастири Дубницa у 

Божетићима и Ковиље у Ковиљу, Султан-Валида џамија у Сјеници, Споменик 

мајору Илићу на Јавору у Кушићима и др.); квалитетан и компетентан кадар 

стараоца СРП Увац; атрактиван шири, регионални, туристички контекст; богати 

етнолошки капацитети (традиција, манифестације, занати, кулинарство, обичаји и 

др.); приватна иницијатива и приватизација објеката за смештај туриста. 

На основу анализе основних демографских структура на планском подручју, 

потенцијали за развој планског подручја су: релативно повољна старосна структура 

у градским центрима и насељима са бошњачким становништвом; значајан 

кадровски потенцијал за рад у пољопривреди и индустрији; кадровски потенцијал 

за рад у угоститељству; кадровски потенцијал за даљи развој услужних делатности 

у градским центрима; расположиви радни контигент становништва. 

На подручју Просторног плана могу се издвојити следећи потенцијали који 

су од значаја за насељавање и развој мреже насеља и центара: повољан саобраћајни 

положај насеља северног дела планског подручја (општина Нова Варош) и повољан 

географски положај насеља средишњег и јужног дела планског подручја (општина 

Сјеница) с обзиром да ово подручје спаја долине Ибра и Лима, као и Пештерску 

висораван са моравичким крајем; локалитет СРП Увац и очувана природна средина 

пружају повољне могућности за развој туризма, пољопривреде и комплементарних 



делатности; остварен известан степен активности у развоју неаграрних делатности 

у градским и сеоским насељима.  

Потенцијал за развој мреже објеката и услуга јавних служби јесте релативно 

равномерно развијена мрежа објеката основног образовања прилагођена 

размештају корисника. Поред мреже објеката основног образовања, једино је још 

мрежа објеката примарне задравствене заштите релативно усклађена са 

размештајем становништва, али је пружање здравствених услуга недовољно 

прилагођено потребама корисника на руралном подручју.  

Основни потенцијали за развој привреде базирани су на разноврсним 

ресурсима: пољопривредним, као основе развоја агроиндустрије у свим 

општинама/граду планског подручја; шумском фонду и развоју прераде дрвета и 

производње намештаја (у Новом Пазару, Тутину, Новој Вароши, Пријепољу, 

Ивањици); хидроенерегетском потенцијалу; минералним и енергетским 

сировинама; људским ресурсима, пре свега младе популације као резерви радне 

снаге у појединим целинама, као и знање и вештине стечени у текстилној 

индустрији и преради дрвета; препознатљивост појединих производа, посебно 

пољопривредних, преставља велику предност која подразумева перманентно 

одржавање и унапређење квалитета производа, брендирање и стварање заштићених 

робних марки производа; очуван биодиверзитет са специфичним облицима 

геонаслеђа погодује развоју различитих видова туризма сагласно режимима 

заштите природних и културних добара и ресурса.  

Основне развојне потенцијале пољопривреде чине: велике површине 

природних травњака, претежним делом доброг флористичког састава, погодних за 

производњу изузетно квалитетних сточних производа; хетерогеност 

агроеколошких услова, која пружа могућност искоришћавања компаративних 

предности у понуди широког асортимана квалитетних пољопривредно-

прехрамбених производа; повољни услови за комерцијалну органску производњу 

воћа на теренима до 800 m н.в.; очувана традиција, знање и афинитет локалног 

становништва у производњи и домаћој преради ексклузивних сточних и других 

производа препознатљивог, географског порекла; релативно повољна старосна 

структура пољопривредника у већини села; развој агро, сеоског, етно и еко 

туризма; реални изгледи за институционалну подршку одрживом развоју 

планинске пољопривреде, услед оријентације аграрне политике Републике Србије 

на прихватање модалитета, критеријума и стандарда ЕУ, присуства ФАО и других 

међународних организација на локалном  нивоу и др.  

Основни потенцијали за заштиту и коришћење шума и развој шумaрства и 

ловства јесу: значајна заступљеност површина (око 34%) по наменским целинама с 

различитим заштитним функцијама шума; релативно велика бројност врста дрвећа 

(евидентирана је 31 врста); у шумском фонду се 12 врста дрвећа налази на листи 

реликтних, ретких и угрожених врста; мерено у односу на запремину природни 

потенцијал станишта са високим очуваним једнодобним састојинама користи се са 

око 80%, у високим разнодобним шумама са око 67%, а у изданачким шумама са 

око 54%, тако да је увећање основног фонда један од приоритетних задатака; 

аутохтоност присутних врста, с врло мало алохтоних врста дрвећа; заступљене 

трајно заштићене врсте дивљачи (видра, хермелин, лисица, сова, орлови, соколови, 

јастребови осим јастреба кокошара, чапље осим сиве чапље, роде, ронци и др), 



ловостајем заштићене врсте дивљачи (срна, дивља свиња, зец, сиви пух, јазавац, 

куна белица, куна златица, дивљи голуб, грлица, гугутка, јастреб кокошар, шумска 

шљука, креја, гачац и др.) и дивљач ван режима заштите (лисица, вук, дивља мачка, 

твор, сива врана, свраке и друго) у ловишту „Царичин град”. 

Главни потенцијал у домену коришћења минералних сировина, односно 

развоја рударства представљају велике потврђене резерве угља у лежишту рудника 

„Штаваљ”, недалеко од Сјенице и потврђене или претпостављене резерве 

грађевинског и украсног камена на већем броју локалитета. У руднику „Штаваљ”, у 

оквиру подземне/јамске експлоатације производи се годишње 55-65000 t лигнита 

стандардног квалитета. Резерве угља категорије А, од 2,6 милиона t, при садашњем 

обиму експлоатације трајале би 40-45 година, а процењује се да отворене резерве, 

које би већ могле да се користе износе читавих 11 милиона t. Доказане резерве 

лигнита, у категорији A, B, C1 и C2, износе 240 милиона t. Велике површине терена 

изграђених од тријаских кречњака и присуство других стена (дијабази, дацити и 

др.) погодних механичких особина, представљају значајну сировинску базу за 

производњу грађевинског и украсног камена. На подручју се налази мали број 

активних мајдана камена већег обима производње и са значајнијим заузећем 

простора. Многобројнији су напуштени мајдани или привремена позајмишта 

камена и другог материјала. Резерве тресета у Пештерском пољу процењене су на 

2,5-3,0 милиона m3. Просечни обим годишње експлоатације је 20000 m3, а 

планирана је максимална годишња производња од 50000 m3. Прерада се врши у 

Лескови, општина Тутин. Потенцијал за развој саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре на овом подручју представља релативно добра покривеност 

простора путном мрежом, уз неопходну доградњу, комплетирање савременим 

коловозом и довођење у одговарајуће техничко-експлоатационо стање, са 

проходношћу у току целе године. Саобраћајни положај и квалитет доступности 

подручја значајно би се унапредио реализацијом планираног аутопута Београд-

Јужни Јадран преко Пештерске висоравни, којим би се остварила најбржа веза не 

само Војводине и средишње Србије с Црном Гором, већ и црногорског приморја с 

коридором X. Изградња аутопута и активирање сјеничког аеродрома за цивилни 

ваздушни саобраћај омогућило би интегрисање подручја са регионалним 

окружењем, великим урбаним центрима, националним и трансевропским 

инфраструктурним коридорима. Подручје је погодно за развој бициклистичког и 

алтернативних видова саобраћаја. Формирање мреже бициклистичких стаза, 

панорамских излетничких, пешачких и јахачких стаза, као и развој вертикалног 

транспорта (жичаре) повећало би атрактивност и доступност природних добара и 

подстакло туристичка кретања.  

Развојни потенцијали планског подручја у области енергетике и енергетске 

инфраструктуре су: изграђена електроенергетска мрежа; планирана изградња бране 

и акумулације Клак (ван планског подручја); коришћење обновљивих извора 

енергије – малих хидероелектрана, биомасе, сунчеве и енергије ветра. 

Највећи потенцијал на подручју Просторног плана у области 

телекомуникација и телекомуникационе инфраструктуре су изграђени магистрални 

оптички каблови Нови Пазар-Сјеница, Сјеница-Пријепоље и Ужице-Пријепоље, 

као и изграђени приводни оптички каблови од наставка H20 магистралног оптичког 

кабла Нови Пазар-Сјеница-Пријепоље до MSAN-а Дражевиће, на релацији MSAN 



Дражевиће-РБС „Велики Врх” и Ивањица-ФМ Кушићи-БС WLL Шанац, и до Нове 

Вароши, Кокиног Брода и Акмачића. Веома значајан потенцијал је започета мрежа 

бежичне радиотелефоније (WLL базне станице), која омогућава увођење телефона 

на руралном подручју општине. 

Основни потенцијали за заштиту животне средине су: непостојање великих 

загађивача и углавном очувана животна средина; очувани природни ресурси: водни 

потенцијал, земљишни ресурси, биодиверзитет и природне вредности; могућност 

развијања органске пољопривреде и производње здраве хране; могућност 

коришћења обновљивих извора енергије. 

 

1.3.2.2. Ограничења 

 

Основна ограничења и проблеми заштите природе и природних вредности 

су: неквалитетна и недовољна приступачност заштићених подручја природних 

добара, у првом реду јавним путевима; неопремљеност заштићених подручја 

центрима за посетиоце, стазама/путевима за кретање посетилаца, информацијама о 

вредностима које се штите и упутствима за посетиоце и локално становништво о 

начину њиховог очувања; велико учешће приватног поседа у заштићеној 

површини; непотпуна туристичка валоризација и презентација природних 

вредности; недовољно укључивање локалног становништва у послове и активности 

на заштити природних вредности и презентацији заштићених подручја, осим у СРП 

Увац где је, између осталог, успостављена изванредна сарадња у преузимању 

угинуле стоке и кланичног оптада који се користе за прихрану белоглавог супа; 

неповољан материјални положај пољопривредних домаћинстава и недовољна 

знања људи у селима о потреби и начину очувања природе, животне средине и 

предела; непланска изградња – у првом реду на подручју СРП Увац, највише на 

обалама Златарског језера око ушћа Тисовице где је идентификовано преко 200 

противправно изграђених објеката; нерешен проблем сјеничке депоније на обали 

реке Увац у близини Увачке водоакумулације, и организованог прикупљања 

комуналног отпада са заштићених подручја, као и нерешено питање евакуације и 

пречишћавња отпадних вода; економска неразвијеност подручја и недовољна 

подршка органа локалне самоуправе управљачима заштићених подручја; 

неизвесност обезбеђења буџетских и других средстава за финансирање заштићених 

подручја. 

Основна ограничења заштите и коришћења непокретних културних добара 

су: слаба доступност непокретних културних добара услед неразвијене путне 

мреже лошег квалитета, као и осталих инфраструктурних система; недовољно 

спровођење заштите, конзервације или обнове културних добара у протеклом 

периоду; недовољна истраженост непокретних културних добара;  недовољна 

интеграција заштите културног и природног наслеђа; недовољна туристичка и 

медијска презентација; низак ниво свести у погледу вредности и добити од заштите 

културне баштине. 

Ограничење које условљава искоришћење расположивих водних ресурса и 

развој водoпривредне инфраструктуре је велика временска неравномерност 

протока на свим рекама. Посебно су неповољни режими великих и малих вода. 

Водотоци су бујичног карактера, тако да се и преко 50% протока реализује у кратким 



бујичним поводњима. На сливовима чије су површине мање од 100 km
2
 специфични 

отицаји великих вода Q1% прелазе 3 m3/s⋅km2, док се у периоду малих вода ти 

отицаји смањују пар хиљада пута, спуштајући се на вредности око 1 L/s⋅km
2
. 

Просторна неравномерност протока се огледа у томе што најмање воде има око 

највећих потрошача воде – општинских центара Сјенице и Нове Вароши. 

Пештерска висораван оскудева у води због развијених карстних феномена, 

који су јако ограничили развој хидрографије. И поред значајних падавина на том 

подручју (800 mm, и више у планинским зонама Гиљеве), вода је једно од кључних 

ограничења. У маловодним периодима, који могу бити доста дугог трајања, сва 

сеоска насеља и сточарство на Пештеру имају озбиљне проблеме у подмиривању 

потреба за водом, што је једно од озбиљних ограничења не само за даљи развој, већ 

и за опстанак. 

Највећи проблем за заштиту квалитета вода изворишта регионалног система 

за снабдевање насеља водом јесте локација нерегулисане депоније Сјенице у зони 

која непосредно угрожава Сјеничко језеро. Рудник угља Штаваљ, који спада у групу 

од десет највећих загађивача Србије неорганским отпадним водама, своје отпадне 

воде упушта у реку Кнешницу, преко које угрожавају квалитет воде изворишта 

општинског центра Сјеница и Сјеничког језера. Посебно ограничење за заштиту 

квалитета вода представља лоша санитација насеља. Отпадне воде канализационих 

система општинских центара Сјеница и Нова Варош угрожавају квалитет вода 

Сјеничког и Златарског језера, а отпадне воде санитарно неуређених насеља Кокин 

Брод и Радоиња истоимена језера. Лоша санитација сеоских насеља дугорочно 

посматрано представља велику опасност, јер може да избаци из функције многа 

изворишта.  

На подручју Просторног плана не постоје услови да се обезбеди вода за 

потребе развоја привредних капацитета који троше веће количине воде за 

технолошке потребе. Могу се развијати само капацитети са вишим степеном 

финализације, малим специфичним утрошцима воде по јединици производа и са 

малим ефлуентним оптерећењем, које се отклања у самом предузећу, 

пречишћавањем отпадних вода и рециркулацијом воде у технолошком процесу. 

Основни проблеми и ограничења планског подручја за развој туризма, су: 

неуређеност и неопремљеност јавних површина и објеката за боравак и рекреацију 

посетилаца, непостојање визиторских центара; низак ниво приступачности 

атрактивним туристичким локацијама; низак ниво комуналне опремљености; 

нерешено питање отпадних комуналних вода и чврстог отпада; низак ниво 

маркетиншке продорности на национално и европско тржиште; бесправна 

изградња;  недостатак регионалне сарадње (у оквиру СРП и ван њега) – локално 

сагледавање развоја; запуштени смештајни објекти; недовршена приватизација 

хотела; непостојање јединствене туристичке понуде у оквиру СРП Увац и ван њега. 

На основу анализе основних демографских структура на планском подручју 

ограничења за развој планског подручја су: емиграциони карактер планског 

подручја; депопулација сеоских насеља; веома лоша старосна структура у већини 

насеља са српским становништвом; неповољан удео полова, посебно женског 

фертилног контигента у сеоским насељима; повећан ниво економског оптерећења и 

социјалних издатака за становништво које није у радном односу; лоша образовна 

структура за рад у технолошки захтевним делатностима. 



Најзначајнија ограничења која су се до сада испољила у развоју мреже 

насеља и центара јесу: насеља на подручју Просторног плана не представљају 

јединствен функцијски систем из више разлога: насеља општине Нова Варош 

гравитирају Пријепољу или Ужицу, а део насеља општине Сјеница Новом Пазару; 

обухваћена малобројна насеља општина Ивањица, Тутин, Пријепоље и града Нови 

Пазар гравитационо су везана за своје општинске/градске центре; насеља и 

територије општина припадају различитим управним окрузима; клисура Увца са 

заштићеним подручјем представља баријеру у комуникацији становништва, робе и 

информација међу насељима на територији општине Нова Варош и Сјеница; 

највећи број разбијених руралних насеља ограничава доступност становништва 

локалним центрима и отежава формирање потребног прага развоја за мрежу 

објеката и услуга јавних служби и комунално опремање руралног подручја; 

проблеми у функционисању већине постојећих и развоју нових производних и 

услужних активности и објеката на руралном подручју који би значајније 

подстакли развој центара у мрежи насеља; смањена приступачност општинским 

центрима из руралних насеља због неквалитетне мреже општинских путева; велика 

удаљеност периферних сеоских насеља од општинских/градских центара. 

Ограничења у функционисању и пружању услуга мреже објеката јавних 

служби јесу: недовољна доступност објеката и услуга јавних служби на руралном 

подручју; проблем депопулације и старења становништва на делу руралног 

подручја доводи до затварања објеката основног образовања у појединим сеоским 

насељима; отежано функционисањe постојећих објеката јавних служби на 

руралном подручју услед њихове слабе опремљености и неразвијене комуналне 

инфраструктуре; неразвијена мрежа објеката културе и мрежа услуга социјалне 

заштите на руралном подручју; лоша организованост превоза ученика средњих 

школа, будући да су упућени на јавни превоз који није прилагођен времену 

наставе; неадекватна покривеност руралног подручја припремним предшколским 

одељењима; неадекватни услови за пружање услуга примарне и секундарне 

здравствене заштите у постојећим здравственим објектима (дотрајалост објеката 

домова здравља, посебно у Новој Вароши); недостатак апотека и повремених 

специјалистичких служби у здравственим станицама и амбулантама; проблем 

теренских возила у оквиру оба дома здравља; дотрајалост објекта Завода за 

рехабилитацију „Златар”.  

Са аспекта развоја привреде значајна ограничења представљају: неразвијени 

и недовољно одржавани инфраструктурни системи; недостатак високостручног и 

менаџерског кадра; неадекватно коришћење потенцијала и ресурса; нерационално 

коришћење простора на локалитетима с интензивнијим привредним активностима; 

низак степен производних веза, технолошки застарела производња и 

неискоришћеност постојећих капацитета; разбијеност, уситњеност и 

индивидуализам малих и средњих фирми; одсуство тачног пописа и одговарајућег 

рачуноводственог праћења физичке имовине, уз непостојање земљишних књига и 

неажуран катастар, додатно отежавају и успоравају реструктурирање великих 

предузећа, и развој нових предузећа на постојећим локалитетима. 

Очување, заштиту и адекватно коришћење агроеколошких добара на 

подручју Просторног плана, у функцији развоја пољопривреде и бољег уређења 

руралног и укупног простора, отежавају следећа ограничења: непогодности 



природне основе за постизање конкурентности пољопривредне производње, 

својствене планинским крајевима, који у Европи и Свету уживају посебну подршку 

развоју; безводност великих површина пашњака са бујним биљним покривачем; 

прекомерни аграрни карактер локалне привреде, као одраз економске 

неразвијености; баријера домаће тражње и ограничења у извозу за месо, млеко и 

њихове прерађевине; исувише уситњен земљишни посед, па стога и сиромаштво 

већег дела пољопривредне популације; неорганизованост локалних 

пољопривредника за производњу и пласман производа; непостојање сарадње са 

субјектима туристичког развоја ради пласмана производа, домаће радиности у 

туризму и др.; успорена и недоследна приватизација агроиндустријских 

капацитета; изузетно низак ниво опремљености пољопривредном механизацијом; 

слаба развијеност саобраћајне, друштвене и друге инфраструктуре села. 

Основна ограничења за заштиту и коришћење шума и развој шумарства и 

ловства јесу: велика заступљеност разређених и девастираних састојина на 30,2% 

површине, као и учешће вештачки подигнутих састојина и изданачких шума на око 

47% површине државних шума; однос чистих и мешовитих састојина је 

незадовољавајући, због високог учешћа чистих састојина чиме је у целини умањена 

биоеколошка стабилност шума; у шумама у државном власништву нема довољно 

зрелог дрвета, због веома високог учешћа танких стабала са 45% запремине и само 

15% дебелих стабала у укупној дрвној запремини; доминација танких стабала у 

недовољној мери обезбеђује приоритетне функције шума; шумски фонд оптерећује 

знатно присуство шибљака и шикара на 20,2% укупне површине државних шума и 

шумског земљишта, те је пошумљавање ових површина приоритет у наредном 

периоду; шуме и шумско земљиште су различитог степена угрожености од пожара 

на 64,2% укупне површина шума и шумског земљишта у државном и приватном 

власништву; недовољна инфраструктурна опремљеност, посебно шумским 

комуникацијама; недовољна је бројност ситне и крупне дивљачи (код срне 

критична), неповољна полна и старосна структура и недовољна брига о заштити и 

очувању свих, а посебно ретких и угрожених врста ловне дивљачи. 

Просторна, локацијска ограничења за развој рударства и коришћења тресета 

представљају првенствено режими заштите природе и санитарне заштите 

изворишта, посебно статус слива реке Увац као изворишта регионалног значаја. 

Економска ограничења, осим вредности капиталних улагања, цена рада и односа на 

тржишту, везана су и за потребу додатних улагања у мере заштите животне 

средине и природних вредности и рекултивације деградираног простора. 

Подручје Просторног плана има периферан положај у односу на важне 

државне и међународне путне правце, тако да је ван главних транзитних токова. 

Основно ограничење са аспекта развоја саобраћаја представљају нереализоване 

деонице државних путева. То се, у првом реду, односи на неизграђену деоницу 

државног пута I реда број 8. од Беговог Моста до границе Општине Сјеница код 

Доњег Горачића. Због тога се квалитетна веза Сјенице и Пријепоља успоставља 

преко државног пута II реда број 231 од Сјенице до Нове Вароши (веза са 

државним путем I реда број 21) и даље до Пријепоља. На другом државном путу I 

реда број 21.1 до сада је изграђена само деоница Ивањица-Куманица. Слично или 

неповољније је стање на скоро свим државним путевима II реда. Ограничење за 

квалитетно саобраћајно повезивање центара заједница села и појединачних насеља 



представља, осим неповољне конфигурације терена, недовољна повезаност с 

државним путевима и општинским центром, лоше стање општинских путева због 

слабе покривености савременим коловозом, нередовног и лошег одржавања. 

Додатни проблем веома слабе саобраћајне доступности јавља се периодично, услед 

отежаног одржавања путева у зимским условима. 

Једно од основних ограничења за одржавање постојеће саобраћајне 

инфраструктуре су недовољна расположива финансијска средства, посебно јавни 

приходи локалне заједнице за одржавање постојеће мреже општинских путева, 

имајући у виду високу цену њене реконструкције. Посебан проблем представља 

транзитни саобраћај кроз општински центар Сјеницa. Удаљеност и слаба 

доступност железничких станица у Новој Вароши (Бистрица), Сјеници (Гостун) и 

Пријепољу, уз генерално повећање степена моторизације становништва, главни су 

разлози слабог коришћења железничког саобраћаја.  

Најважнији проблеми и ограничења досадашњег развоја електроенергетске 

инфраструктуре су неусклађеност захтева потрошача и могућности напајања, 

недовољна изграђеност мреже по свим напонским нивоима и недовољна 

финансијска улагања. Основни проблеми рудника „Штаваљ” су: смањен 

интензитет истраживања у последњој деценији; технолошка застарелост опреме; 

низак ниво обима производње; вишак запослених радника; губици у пословању 

услед мале производње и неадекватних цена; недостатак капитала за инвестирање у 

ревитализацију и модернизацију опреме. 

Основно ограничење за развој телекомуникационе мреже јесте недостатак 

финансијских средстава, нарочито за развој телефоније у ретко настањеном брдско-

планинском подручју. Поштанске услуге слабије су доступне становништву насеља 

у средишњем и југозападном делу подручја.  

Ограничења за заштиту животне средине су: неодговарајући третман отпада 

у свим општинама на планском подручју и нерешено питање отпадних вода, са 

директним утицајима на површинске и подземне воде, земљиште и живи свет; 

нелегална градња и недовољно развијена еколошка свест становништва. 

 

 

1.3.3. SWOT анализа 

 

 Основне снаге (strengths), слабости (weaknesses), могућности (opportunities) 

и претње (threats) будућем развоју планског подручја су:  
СНАГЕ СЛАБОСТИ 



- пољопривредно земљиште које са 67,66% 

доминира планским подручјем; повољни 

природни  услови за развој сточарства, 

воћарства, производњу здравствено 

безбедоносне хране, хране дефинисаног 

географског порекла, лековитог и шумског 

биља и пчеларства; најквалитетније пашњачке 

површине у  Србији; 

- извориште „Увац” са просечним протоком од 

око 15 m
3
/s воде највишег квалитета, 

перспективно је  најзначајније извориште 

Србије које ће се  валоризовати у оквиру 

Западноморавско-рзавског регионалног 

система за снабдевање водом насеља; сви 

изворишни делови у планинским деловима 

сливова Увца, Грабовице, Ношнице, Ивањичке 

Моравице, Људске реке, Видрењака, спадају у 

водотоке највиших класа I и I/II, те су као такви 

највреднији водни потенцијал Србије;  

- акумулације Увац, Кокин брод и Радоиња; 

- хидроелектране Увац, Кокин Брод и Бистрица; 

- рудник угља Штаваљ и потврђене или 

претпостављене резерве грађевинског и 

украсног камена;  

- очувана животна средина и природне 

вредности; значајан потенцијал обновљивих 

извора енергије (хидроенергија, енергија 

биомасе и соларна енергија);  

- виши фертилитет у односу на просек државе 

има половина популације; дужи животни век 

од просека за Србију; 

- повољан саобраћајни положај северозападног 

дела планског подручја; 

- традиција развоја појединих привредних 

активности (поједини сегменти текстилне 

индустрије, производње намештаја, трговине, 

транспорта и сл.); релативно млада популација 

и  резерве радне снаге;  

- туристичке вредности које пружају могућност 

за развој више видова туризма (летњег, 

зимског, транзитног, језерског, климатског, 

еколошког, сеоског, етно и др.); 

- природна добра националног и међународног 

значаја (СРП Увац, Парк природе и Резерват 

биосфере Голија-Студеница, Рамсарско 

подручје Пештерско поље и др.); 

- изузетни спелеолошки објекти Ушачка, Тубића 

и Баждарска пећина; 

- културна добра највише заступљена у виду 

археолошких налазишта и споменика културе 

(манастири Дубница и Ковиље и др.). 

- недостатак увођења савремених технологија и 

складишног простора (складишта, сушаре, 

хладњаче и сл.) у пољопривреди; број стоке 

далеко је испод потенцијала крмне базе; 

уситњеност поседа; неповољна образовна 

структура пољопривредног становништва;  

- временска неравномерност вода (бујични 

режими и дуги периоди маловођа) која 

релативизира водно богатство тог подручја;  

развијени ерозиони процеси на планинским 

подручјима угрожавају акумулације засипањем 

и уношењем нутријената који могу да покрену 

процес еутрофикације;  Пештерска висораван је 

веома оскудна водом, што угрожава сеоска 

насеља и развој сточарства;  

- недовољна шумовитост у односу на бонитетни 

састав земљишта и полифункционални аспект 

коришћења; неповољна бројност и 

квалитативни састав дивљачи; 

- разбијена сеоска насеља отежавају реализацију 

рационалних водоводних система и готово 

онемогућавају реализацију канализационих 

система; 

- нерешено питање пречишћавања отпадних 

комуналних вода насеља у зони акумулација 

(Сјеница, Нова Варош и Кокин Брод); 

- неадекватно одлагање отпада, велики број 

сметлишта и дивљих депонија (пре свих 

Сјеничка); неискоришћен потенцијал за 

рециклажу отпада;  

- бесправна градња нарочито на подручју СРП 

Увац; 

- традиционална емиграција и лоша образовна 

структура становништва;  

- нeквалитетне саобраћајне и недовољно 

развијене функцијске везе већине сеоских 

насеља са центрима у мрежи насеља и одсуство 

међусобних веза насеља у клисури реке Увац; 

- успорен процес транформације привреде и 

насеља, висока незапосленост, недостатак 

инвестиција;  

- недовољно туристичко активирање планског 

подручја; недостатак визитор центара; 

- лоше стање постојеће путне инфраструктуре и 

непостојање активних цивилних аеродрома у 

близини; неразвијен систем бициклистичких и 

пешачких стаза; 

- неразвијена мрежа савремених 

телекомуникационих система и услуга; 

недовољно телефонских бројева; 

- недовољна заштита и неадекватна презентација 

природних и културних добара. 

 

 

 



 

 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 



- развој савремене пољопривредне производње, 

здраве хране, мини фарми специфичних 

производа, подизање нових плантажа воћа, 

пластеника и стакленика (за рано поврће и цвеће); 

производња  пољопривредних производа 

дефинисаног географског порекла (Златарски, 

Сјенички, Пештерски  и сл.);   

- упућивање вода из слива реке Увац највишег 

квалитета, према водом дефицитарним 

подручјима централног дела Србије; повољни 

природни услови за реализацију нове бране Клак 

на доњем току Увца, којом би се повећала 

запремина садашњег Радоињског језера и 

створили услови за реализацију високовредне 

реверзибилне РХЕ Бистрица 2, која би имала 

карактер регулационе електране која се 

валоризује у ЕЕС Јужне Европе;   

- повећање површине под шумом, бројности и 

квалитета дивљачи; 

- увођење концепта чистије производње, примена 

енергетске ефикасности, рационално коришћење 

сировина, управљање отпадом са смањењем 

количине настајања отпада, коришћење најбољих 

доступних технологија; 

- развој центара у мрежи насеља и ревитализација 

села у складу са објективним потребама; 

усмеравање демографског развоја; 

- развој неаграрних делатности у центрима 

заједница насеља; 

- интегрални развој и јачање конкурентности;  

интензивирање процеса транзиције 

(приватизација, развој МСП, диверзификовани 

развој у виталним капацитетима, развој нових 

програма, активирање изграђених тренутно 

нефункционалних објеката);  

- формирање визиторских центара; природни 

услови за развој ски центара са потребном 

инфраструктуром;  

- изградња „Ивањичке варијанте'' аутопута ка 

Црној Гори и коришћење сјеничког аеродрома за 

цивилне намене; 

- сукцесивна модернизација и развијање електро  

мреже и објеката; перспективна гасификација у 

функцији заштите животне средине и 

рационализације потрошње енергије; примена 

алтернативних извора енергије; 

- развијање савремених телекомуникационих 

система и услуга; 

- заштита нових природних (Пештерско поље,  

Златибор, Јадовник и др.) и културних добара 

(просторних културно-историјских целина – 

центар села Штитково и историјско језгро Нове 

Вароши); 

- интегрисана заштита и презентација културног и 

природног наслеђа.  

- висока зависност пољопривреде од временских 

услова и непогода; одлив младих и стручних 

кадрова; 

- лоше стање водоводне инфраструктуре и 

санитације насеља, збох чега је приоритет  

повећање поузданости снабдевања насеља 

водом и  пречишћавање оних отпадних вода 

које непосредно угрожавају акумулације; ниска 

цена воде и нерешено питање водне (ресурсне) 

ренте отежавају спровођење заштите вода, 

санитације насеља и унапређења комуналне 

инфраструктуре; 

- непостојање регионалне депоније и система 

управљања отпадом; недостатак инвестиција у 

животну средину; 

- непостојање страгегије развоја ловства на 

државном и регионалном нивоу; 

- прекомерна концентрација активности и 

становништва у општинским центрима; 

- губитак сталног становништва појединих села; 

наставак смањења густине насељености; 

интензивирање процеса  демографског старења; 

- повећање незапослености и сиромаштва; 

изражајнији поларизациони ефекти на релацији  

општински центар - остала насеља;  

- недовољно финансирање развоја саобраћајног 

система, у првом реду државних и општинских 

путева; 

- нерационална потрошња електричне енергије; 

слаби изгледи за спровођење гасификације; 

слаба промоција примене обновљивих извора 

енергије.  



Објашњења скраћеница: СРП–специјални резерват природе; ПП–парк природе; СПР–строги природни 

резерват; ПШ–парк шума; СП–споменик природе; ПИО–предео изузетних одлика. 

•  

•  

•  

2. ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ 

 

2.1. ПРИНЦИПИ РАЗВОЈА 

 

Основни принципи заштите, уређења и одрживог развоја подручја 

Просторног плана које располаже значајним, али недовољно активираним 

природним потенцијалима и територијалним капиталом, јесу:  

- одржива животна средина; 

- заштита и одрживо коришћење природног и културног наслеђа; 

- унапређење територијалне кохезије; 

- повећање уређености, конкурентности и ефикасности територијалног 

развоја; 

- просторно-функционална интегрисаност и трансгранично повезивање са 

окружењем; 

- полицентрични територијални развој (посебно јачање везе села и 

градских насеља); 

- унапређење саобраћајне приступачности и доступности информацијама 

и знању; 

- развој културног и регионалног идентитета; 

- принцип субсидијарности и јавно-приватног партнерства; 

- принцип веће транспарентности у доношењу одлука; 

- перманентна едукација грађана и администрације и учешће јавности у 

одлучивању;  

- заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби. 

 

2.2. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА 

 

2.2.1.  Општи циљеви 

 

На основу анализе, оцене стања и проблема просторног развоја подручја, 

као и досадашњих тенденција, имајући у виду реалне и потенцијалне капацитете за 

одрживи просторни развој, односно одрживи економски, социјални и физичко-

еколошки развој у постојећем и унапређеном институционалном систему; водећи 

рачуна о тренутном и претпостављеним будућим потребама за заштиту и развој 

СРП Увац, настојећи да се грађанима обезбеди здраво окружење, квалитетни и 

безбедни услови живота и рада, као и неопходност очувања квалитетне животне 

средине, разноврсност дивље флоре и фауне; тежећи обезбеђењу атрактивних и 

ефективних услова за инвестирање на одржив начин и контролисану изградњу, 

овим просторним планом утврђују се визија, циљеви и концепција заштите, 

уређења и одрживог развоја СРП Увац. 



Дугорочна визија подручја Просторног плана је да буде: препознатљиво и 

конкурентно у националним и балканским оквирима, интегрисано са регионалним 

окружењем (суседним оштинама и регионалним целинама југозападне Србије и 

северне Црне Горе) и атрактивно за инвестирање, са заштићеним и очуваним 

природним и културним наслеђем и животном средином, релативно равномерно 

развијеном и уређеном територијом.  

То подразумева одрживу заштиту и коришћење природног и културног 

наслеђа и ресурса, активирање и мобилизирање територијалног капитала, 

дугорочну обнову и развој људских ресурса, инфраструктурну опремљеност и 

саобраћајну доступност, првенствено преко аутопута Београд-Јужни Јадран, 

развијене и умрежене туристичке дестинације, привредне капацитете, насеља и 

институције. 

Дугорочна визија заштите, уређења и одрживог развоја СРП Увац, као 

кључног природног добра на подручју Просторног плана, је да буде: подручје 

познато, лако приступачно и посећено од стране истраживача, ученика и студената, 

спортских риболоваца и људи који овде траже одмор, опоравак и нова сазнања, 

брижљиво чувајући природу у којој се налазе; простор у коме или у чијој околини 

живе и раде људи који Резервату желе добро и који од њега, његових вредности и 

природних ресурса имају користи; подручје у чијем су ширем окружењу, односно 

заштитној зони, решени главни комунални проблеми, елиминисани значајни 

извори загађења или оштећења и деградације пејсажа, а одрживи туризам и 

пољопривреда постали привлачна економска подлога за останак и опстанак 

локалног становништва; зона квалитетне животне средине, у првом реду воде 

највишег квалитета, без неповољних ефеката на живи свет; сигурно прибежиште и 

станиште разноврсне дивље флоре и фауне, са увећањем бројa представника 

животињског света, посебно птица и сисара, одржањем и даљим јачањем 

популације белоглавог супа; живописан и атрактиван мозаик дивљине и од стране 

човека складно обликованих и уређених предела; простор са очуваним шумским 

комплексима бујних букових и четинарских шума, са незагађеним и од ерозије 

заштићеним или опорављеним земљиштем. 

 У остваривању одрживог развоја планског подручја полази се од основних 

циљева дефинисаних Предлогом просторног плана Републике Србије од 2010. до 

2020. године, међу којима су према свом значају најважнији следећи: заштита и 

одрживо коришћење природног и културног наслеђа – која чини основ идентитета 

регионалних целина, али и темељ будућег привредног/туристичког развоја; 

просторно-функционална интегрисаност у окружење – у складу са европским 

принципима прекограничне, интеррегионалне и трансдржавне сарадње 

(функционални утицаји развоја прелазе административно утврђене границе на свим 

нивоима); уравнотежен развој планског подручја – унапређена територијална 

кохезија као резултат одрживог активирања целокупног капитала и потенцијала 

територијалних јединица које имају одговорност и капацитет за то; јачање тзв. 

„меког” капитала (институције, кадрови, стратешки планови, култура, образовање 

и сл.); смањење разлика у степену развијености и јачања територијалне 

конкурентности; већи степен привредне конкурентности – који ће бити омогућен 

развојем центара развоја на принципима одрживости пуним активирањем 

територијалних потенцијала и јачањем територијалног капитала. 



 Полазећи од наведених циљева, концепције одрживог развоја и 

специфичности подручја, општи циљеви заштите, уређења и одрживог развоја 

подручја Просторног плана јесу:  

- заштита и одрживо коришћење природних и културних добара и 

стратешких природних ресурса, очување и заштита животне средине и предела; 

- просторна и функцијска интеграција подручја са регионалним 

окружењем, јачањем привредних, саобраћајних и других веза; 

- уравнотеженији развој подручја, усклађен са режимима и мерама 

заштите природних добара и ресурса, принципима и критеријумима заштите 

животне средине;  

- заштита егзистенцијалних интереса локалних заједница, унапређење 

квалитета живљења и привређивања локалног становништва, стимулисањем 

постојећих и развојем нових делатности, у првом реду туризма и  комплементарних 

делатности, укључивањем у активности и послове на заштити природе и животне 

средине, обезбеђењем компензација за спровођење режима заштите природног 

наслеђа и ресурсне (водне) ренте; 

- повећање саобраћајне доступности и отворености подручја, развојем 

мреже државних јавних путева и активирањем сјеничког аеродрома; 

- развој мреже насеља, јачањем функција и уређењем општинских и 

микроразвојних центара, очувањем и ревитализацијом сеоских насеља, 

унапређењем квалитета мреже општинских путева, водопривредне, енергетске и 

телекомуникационе инфраструктуре и мреже услуга и објеката јавних служби;  

- стварање услова за одмор, рекреацију и едукацију урбаног становништва 

о природним и културним вредностима подручја; 

- успостављање ефикасног система управљања заштитом и развојем 

подручја.  

 

 

 

2.2.2. Циљеви развоја по тематским областима 

 

Полазећи од општих циљева и концепције заштите, уређења и одрживог 

развоја, утврђују се циљеви развоја по тематским областима подручја Просторног 

плана: 

1. Заштита и одрживо коришћење природе и природних вредности:  

- основни циљ јесте очување и одрживо коришћење заштићених и 

предвиђених за заштиту  природних вредности;  

- оперативни циљеви јесу: очување/одржање разноврсности дивље флоре 

и фауне и њено повећање реинтродукцијом несталих аутохтоних врста животиња и 

биљака; очување станишта, јачање (бројчано снажење) и просторно ширење 

популација ретких, угрожених и критично угрожених (на ивици опстанка) биљних 

и животињских врста; идентификација међународно значајних еколошких подручја 

односно станишта од значаја за заштиту европске дивље флоре и фауне по 

програму NATURA 2000; одржање екосистемске разноврсности и заштита 

природних и агроекосистема од инвазивних врста биљака и животиња, као и од 

других врста, сорти и раса које уносе непожељне промене у природни и 



агробиодиверзитет; заштита вода од загађивања и неповољних промена 

хидролошких режима, постизање и одржање I и IIа класе квалитета вода у сливу 

Увца; конзервација делова подручја у затеченом, приближно изворном стању ради 

заштите интегритета и спонтаног функционисања њиховог укупног природног 

комплекса за научне, образовне и културне потребе; очување, презентација и 

одрживо коришћење локалитета, природних објеката и појава који својим 

геолошким, геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима 

представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности геонаслеђа и очување старих, 

по димензијама и врсти репрезентативних и у другом погледу значајних стабала 

дрвећа и њихових групација; очување разноврсности, живописности и лепоте 

предела, унапређење његове чистоће и уређености у непосредном окружењу 

изграђених насељских целина, саобраћајних коридора, зона привредних активности 

и рекреације; санација и рекултивација површина деградираних људским 

активностима или природним процесима и елементарним непогодама; одрживо 

коришћење природних ресурса, пејсажних, биолошких и других вредности и 

стварање услова да се ти ресурси и вредности учине доступним људима, имајући 

првенствено у виду економску добробит локалне заједнице, као и ради уживања у 

природи, одмора, бављења науком, образовањем и спортом; обезбеђење баланса 

између заштите природе и животне средине и развоја, а у оквирима меродавних 

националних правних норми и стандарда, међународних уговора и препорука, уз 

коришћење тзв. „добре праксе” и „најбољих доступних техника” у домену заштите. 

2. Заштита и одрживо коришћење непокретних културних добара:  

- основни циљеви јесу: успостављање интегративне заштите и система 

управљања културним наслеђем у склопу одрживог развоја подручја, у првом реду 

развоја туризма и јачања културног идентитета подручја; повећање доступности 

непокретних културних добара, побољшањем квалитета локалне путне мреже и 

адекватном презентацијом и интерпретацијом добара; јачање свести и 

информисање јавности, посетилаца и локалног становништва о вредности и значају 

културне баштине, њеној адекватној заштити и коришћењу;  

- оперативни циљеви су: утврђивање и уређење заштићене околине 

непокретних културних добара; заштита непокретних културних добара од свих 

облика неконтролисане изградње и реконструкција непримерених постојећој 

изграђеној структури; очување, унапређење и заштита предела, амбијената и 

пејзажа око непокретних културних добара, у оквиру комплексног уређења и 

презентације ових целина; обављање систематских археолошких истраживања, 

утврђивања статуса и категоризације културних добара која уживају статус 

предходне заштите; формирање и уређење етно-паркова, ради очувања објеката 

народног градитељства; формирање јединствене информационе основе о 

културном наслеђу ради евидентирања, целовите валоризације и категоризације 

непокретних културних добара. 

3. Заштита и одрживо коришћење вода и развој водопривредне 

инфраструктуре: 

- основни циљ јесте интегрално коришћење, уређење и заштита водних 

ресурса на подручју Просторног плана, што подразумева вишенаменски систем 

који је оптимално уклопљен у окружење и усклађен са свим другим корисницима 



простора, а уједно је уклопљен и у водне системе вишег реда утврђене 

Водопривредном основом Републике Србије и ППРС;  

- оперативни циљеви и критеријуми интегралног коришћења, уређења и 

заштите водних ресурса су: заштита и рационално коришћење водних потенцијала 

слива Увца и изворишних делова Грабовице, Ношнице, Моравице и Људске реке, 

који се третирају као изворишта регионалних система водоснабдевања, као и свих 

локалних изворишта на планском подручју; трајно обезбеђење класа квалитета 

свих водотока на подручју слива Увца у I и IIа класи квалитета (BPK5 # 6 gr. O2/m
3
); 

очување и унапређење водених екосистема и повећање биолошке разноврсности у 

акумулацијама и водотоцима; трајно решење снабдевања водом свих насеља, са 

обезбеђеношћу општинских центара од 97% и сеоских насеља од 95%, са нормама 

снабдевања које се користе у свету (250 L/станов. дан.) и редукцијама потрошње у 

кризним периодима од максимум 30%; снабдевање индустрије у општинским 

центрима и рубним зонама Сјенице и Нове Вароши из водоводних система са 

обезбеђеношћу од 95÷97%; то подразумева потрошаче којима је потребна вода 

највишег квалитета, с тим да због заштите изворишта не постоје услови за развој 

индустрија које захтевају веће количине технолошке воде и које производе веће 

количине отпадне воде; проширење хидроенергетског коришћења акумулација 

увачке каскаде реализацијом РХЕ Бистрица 2, као вршне регулационе електране, 

која превазилази конзумни ниво Републике Србије и уклапа се у критеријумске 

захтеве ЕЕС Јужне Европе; потпуна санитација насеља, обновом и проширењем 

канализационих система општинских центара Сјеница и Нова Варош и изградњом 

постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) општег типа, и санитацијом 

осталих насеља, приоритетно у ужим зонама заштите изворишта;  заштита Сјенице 

од Грабовице и њених притока не мања од тзв. педесетогодишњих великих вода 

(Qvv 2%), а осталих насеља крај водотока од педесетогодишњих великих вода 

(Qvv2%); антиерозиона заштита сливова, применом биолошких мера заштите.   

4. Одрживи развој туризма:  

- основни циљ је развој туризма усклађен са захтевима очувања и 
унапређења квалитета животне средине и очувања природних вредности, добара и 

ресурса; други основни циљ је развој туризма који ће бити усклађен с интересима и 

подстицати развој локалних заједница, у првом реду заједница насеља на руралном 

подручју; за остваривање ових циљева неопходна је партнерска кооперација свих 

шест обухваћених општина и непосредна сарадња са афирмисаним туристичким 

дестинацијама и регионима у ширем окружењу и остваривање комплементарног 

развоја са другим привредним активностима;  

- оперативни циљеви јесу: интегрисање туристичке понуде подручја с 

понудом регионалног окружења и развој специфичних туристичких производа 

према захтевима иностране и домаће туристичке тражње; конципирање, 

организација, афирмација и комплетирање специфичне туристичке понуде и 

атрактивних програма; повећање саобраћајне доступности и међусобно повезивање 

туристичких простора ради обједињавања и обезбеђења целогодишње туристичке 

понуде; комплетирање јавнокомуналне и туристичке инфраструктуре у функцији 

развоја туризма и повећање стандарда услуга постојећих и планираних 

туристичких капацитета; иницирање и стимулисање развоја активности 



комплементарних туризму; активирање локалног становништва на руралном 

подручју и његовог стамбеног фонда за развој туризма. 

5. Демографски развој:  

- оперативни циљеви јесу: задржавање и запошљавање младих и радно 

способних становника; промена миграционих токова; ревитализација насеља лоше 

старосне структуре и негативног индекса виталности; диверзификација активности, 

првенствено у руралним насељима, у функцији заштите и валоризације природних 

вредности и ресурса подручја. Дефинисани циљеви могу се остварити 

имплементацијом следећих концепцијских  опредељења: унапређење услова за 

живот у градским и сеоским насељима; укључивање становништва у активности и 

послове на заштити природе и животне средине и одрживом развоју туризма и 

комплементарних активности; увођење координисаног програма бриге о старима; 

формирање идентитета планског подручја кроз валоризацију хетерогене етничке 

структуре становништва. 

6. Развој мреже насеља:  

- основни циљ jeсте очување, унапређивање и развој мреже центара и 

насеља на подручју Просторног плана; остваривање овог циља могуће је применом 

концепције „децентрализоване концентрације” привреде и становништва, посебно 

у микроразвојним центрима у мрежи насеља, која ће омогућити квалитетнији 

живот локалног становништва и развој функција и активности усклађених са 

одрживом заштитом и коришћењем СПЦ Увац и других природних и културних 

добара и ресурса;  

- оперативни циљеви јесу: задржавање младог и радно способног 

становништва обезбеђењем нових послова и допунских прихода у туризму и 

услугама, секундарним делатностима и активностима на заштити и одрживом 

коришћењу природних и културних ресурса и добара; снажнији развој и јачање 

функција два општинска центра; селективна концентрација производних и 

непроизводних делатности и развој функција центара заједница насеља, у складу са 

режимима заштите природних културних добара и ресурса; подизање квалитета 

саобраћајне доступности, комуналне опремљености и услуга јавних служби у 

микроразвојним центрима; уређење и изградња сеоских насеља и очување и 

унапређење традиционалног начина уређења предела и изградње објеката у складу 

са режимима заштите природних и културних добара и заштите предеоних целина.  

7. Развој мреже јавних служби:  

- основни циљ јесте побољшање квалитета живљења грађана, а нарочито 

побољшање квалитета и доступности услуга јавних служби;  

- оперативни циљеви су: даљи развој и диверзификација услуга јавних 

служби у општинским центрима у домену социјалне заштите, средњег образовања, 

културе, спорта, информатике и др; уједначавање доступности јавних служби свим 

корисницима, повећањем квалитета услуга и физичке доступности објеката јавних 

служби у центрима у мрежи насеља, нарочито на руралном подручју; 

рационализација мреже објеката основног образовања и побољшање квалитета 

образовног процеса, уз развој специјализованог и субвенционираног превоза за 

ученике основног и средњег образовања; диверзификација и флексибилнија 

организација услуга мреже објеката јавних служби, нарочито у домену примарне 

здравствене заштите и социјалне заштите, којом ће се омогућити равноправно 



коришћење за све категорије корисника, а нарочито за најосетљивије групе 

корисника, приоритетно за особе са посебним потребама. 

8. Одрживи привредни развој:  

- основни циљ јесте организовано активирање потенцијала за одрживи 

развој привреде и МСП, који ће омогућити адекватно валоризовање и допринети 

заштити наслеђа и ресурса и постизању вишег степена интегрисаности планског 

подручја у локалним и регионалним оквирима;  

- оперативни циљеви јесу: повећање запослености становништва, 

подржавањем динамичног привредног раста у делатностима које су способне за 

конкурентски наступ на домаћем и страном тржишту (агроиндустрија, текстилна 

индустрија, прерада дрвета и производња намештаја и др), првенствено мерама које 

доприносе побољшавању инвестиционе климе, спровођењу политике 

конкурентности и јасном дефинисању власничке структуре и производње према 

потребама тржишта; равномернији територијални развој привреде у складу с 

развојним потенцијалима и просторно-еколошким капацитетом подручја, ради 

повећања доступности радних места и стварања услова за унапређење квалитета 

живљења локалног становништва не само у општинским центрима, већ и у 

насељима на руралном подручју; постизање вишег степена развојно-функционалне 

повезаности на интер и интрарегионалном нивоу, ради стварања амбијента за 

квалитативну афирмацију специфичности подручја.  

9. Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта и одрживи 

развој пољопривреде:  

- основни циљ јесте очување и унапређење локалних ресурса за 

производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа, упоредо с 

континуалним побољшавањем материјалних и социјалних услова живљења сеоског 

становништва;  

- оперативни циљеви су: усклађивање намена и начина коришћења 

пољопривредног земљишта са режимима заштите природних добара на планском 

подручју, са једне, и природним погодностима и ограничењима, са друге стране, уз 

поштовање прагова агроеколошког капацитета различитих категорија 

пољопривредних површина; очување површина и плодности пољопривредног 

земљишта ради задовољавања прехрамбених и других потреба, материјалне и 

нематеријалне природе, садашњих и будућих генерација; усклађивање начина 

коришћења пољопривредног земљишта с природним погодностима и 

ограничењима и развојним потребама локалних заједница; предузимање 

превентивних мера заштите од бујучних токова и побољшање природне плодности 

земљишта; унапређење крмне базе на ливадама и пашњацима као предуслова за 

унапређење водећег сектора пољопривреде – сточарства; повећање конкурентности 

аграрне понуде, подршком реструктурирању и унапређењу људског и физичког 

потенцијала, искоришћавању компаративних погодности просторно хетерогених 

агроеколошких услова, оснивању и модернизацији прерађивачких капацитета, 

усвајању савремених стандарда квалитета хране и инвестирању у развој потребне 

саобраћајне, техничке и тржишне инфраструктуре; едукација становништва; 

континуално побољшавање материјалног и друштвеног статуса сеоског 

становништва, подршком формирању породичних газдинстава са здравом 

економском структуром, кроз поларизацију аграрне структуре и диверзификацију 



економских активности на руралном подручју; очување природне хетерогености, 

културно-историјског идентитета и свеукупних природних и створених вредности 

руралног простора, промовисањем улоге и значаја мултифункционалне 

пољопривреде у политици интегралног управљања природним ресурсима, која је 

усмерена на опште побољшање стања животне средине; успостављање партнерства 

локалних актера из јавног и цивилног сектора при утврђивању и спровођењу 

локалне стратегије/планова интегралног руралног развоја, којима се идентификују 

потребне мере подршке у погледу инвестиција на газдинствима, преузимања 

газдинстава од стране младих пољопривредника, стручне обуке, опстанка 

пољопривредне производње на подручјима суоченим са еколошким ограничењима, 

модернизације прераде и пласмана пољопривредних производа, унапређења услова 

живљења на селу и друго. 

10. Заштита и одрживо коришћење шума, шумског земљишта и развој 

шумарства и ловства:  

- основни циљ јесте одрживо газдовање шумама, које подразумева 

управљање и коришћење шума и шумског земљишта на начин да се очува 

биодиверзитет, с тим да продуктивност и обнављање, виталност и потенцијал шума 

буду на нивоу који задовољава одговарајуће еколошке, економске и социјалне 

потребе како на локалном, тако и на националном нивоу;  

- оперативни циљеви газдовања шумама јесу: очување и заштита основних 

природних вредности, биодиверзитета и биоеколошки лабилних система; 

производња техничког дрвета одговарајућег квалитета; производња семена 

основних врста дрвећа; заштита земљишта од водне ерозије; адекватно рекреативно 

коришћење укупног потенцијала шума;  

- оперативни циљеви газдовања шумама у заштићеним и предвиђеним за 

заштиту природним добрима јесу: заштита и очување основних природних 

вредности; очување диверзитета предела, станишта, присутних врста и шумских 

екосистема; уређење предела; контролисано коришћење укупног потенцијала шума 

за рекреацију и туризам;  

- оперативни циљеви развоја ловства јесу: достизање оптималног фонда 

гајених врста дивљачи; значајно повећање бројности ситне дивљачи (зец, јаребица) 

и вишеструко повећање бројности крупне дивљачи (срна, дивља свиња); 

побољшање структуре (полне и старосне) популације крупне дивљачи; очување 

ретких и угрожених врста ловне дивљачи и остале фауне. 

11. Одрживи коришћење минералних сировина и развој рударства:  

- основни циљ јесте одрживо коришћење расположивих минералних 

сировина и развој рударства који ће допринети подстицању социо-економског 

развоја локалних заједница кроз запошљавање и остваривање прихода од накнаде 

за коришћење минералних сировина. 

12. Развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре:  

- основни циљ јесте саобраћајно отварање подручја и повећање 

доступности природних добара, руралних рејона, центара у мрежи насеља, 

привредних локалитета и туристичке понуде у простору, реализацијом 

функционалног и ефикаснијег саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре;  

- оперативни циљеви су: саобраћајно отварање подручја изградњом 

аутопута Београд-Јужни Јадран, квалитетнијим повезивањем са мрежом државних 



путева Републике Србије и активирањем и реконструкцијом сјеничког аеродрома 

за цивилне намене; побољшање квалитета путне мреже доградњом, 

реконструкцијом и рехабилитацијом државних путева, пре свега побољшаном 

рехабилитацијом и доградњом државног пута I реда број 8 и државних путева II 

реда број 117, 231, 231а, 236 и 272; повећање саобраћајне доступности и 

повезаности центара у мрежи насеља, привредних локалитета и туристичке понуде 

реконструкцијом, доградњом и изградњом појединих деоница општинских путева; 

побољшање квалитета и мреже линија јавног аутобуског саобраћаја; регулисање 

даљинских токова измештањем транзитног саобраћаја са државних путева из 

Сјенице изградњом обилазних саобраћајница; одржавање путне инфраструктуре и 

њене проходности током целе године; интензивније коришћење железничког 

саобраћаја, ради смањења удела друмског саобраћаја, и развој алтернативних, 

немоторних видова саобраћаја (бициклистички, пешачки и др); смањење штетних 

утицаја саобраћаја на животну средину; заштита коридора свих постојећих и 

планираних објеката саобраћајне инфраструктуре. 

13. Развој енергетике и енергетсеке инфраструктуре:  

- основни циљеви јесу: омогућавање одрживог развоја подручја, 
усклађеног са енергетским, економским, еколошким, просторним и другим 

локалним специфичностима; обезбеђење електроенергетске инфраструктуре за 

довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање електричном енергијом 

свих потрошача на подручју, уз рационалну употребу електричне енергије и 

омогућавање дисперзије привредног развоја;  

- оперативни циљеви јесу: смањење енергетских потреба код свих 

потрошача енергије, применом стандарда енергетске ефикасности, економских 

инструмената и организационих мера; интензивирање истраживања и коришћења 

обновљивих извора енергије на подручју Просторног плана; побољшање рада и 

поузданости постојећих и развој нових објеката и мреже електропреносне и 

дистрибутивне мреже; развој централизованих система снабдевања топлотном 

енергијом у општинским центрима. 

14. Развој телекомуникација, телекомуникационе инфраструктуре и 

поштанског саобраћаја: 

- оперативни циљеви јесу: трансформација и модернизација постојећих и 
развој нових поштанских јединица; развој савремених телекомуникационих 

система и услуга и већа опслуженост корисника фиксном телефонијом, изградњом 

мреже дигиталних АТЦ и Мултисервисних приступних чворова или Приступних 

чворова за вишеструке услуге (MSAN) и ширењем мреже оптичких каблова; развој 

и квалитетнија покривеност подручја мобилном телефонијом, изградњом нових 

базних станица; развој телематске понуде; јачање локалних телевизијских и радио 

система, нарочито на руралном подручју Просторног плана. 

15. Заштита животне средине:  

- основни циљ јесте очување и унапређење стања животне средине и 

одрживо коришћење природних ресурса;  

- оперативни циљеви јесу: апсолутни приоритет има заштита природних 

вредности, изворишта водоснабдевања,  квалитета вода и непокретних културних 

добара;  заштита пољопривредног и шумског земљишта од загађивања, деградације 

и пренамене у грађевинско земљиште; веће коришћење обновљивих извора 



енергије; очување квалитета ваздуха; смањење количине, рециклирање и безбедно 

депоновање свих врста отпада и успостављање система управљања отпадом, 

праћено санацијом неконтролисаних сметлишта, приоритетно оних која угрожавају 

природне вредности и квалитет вода у водотоцима и извориштима вода; повећање 

обима инвестиција за заштиту животне средине и унапређење система управљања 

заштитом животне средине у локалним самоуправама, јавном и приватном сектору; 

унапређење еколошке свести припремом и реализацијом програма едукације и 

информисања становништва у домену заштите животне средине. 

 

3. КОНЦЕПЦИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

3.1. РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ 

 

СРП Увац са својим регионалним идентитетом, капацитетима и 

потенцијалима, тежи да постане једна од фокусних тачака економског и социјалног 

развоја Југозападне Србије у оквиру мреже заштићених подручја и туристичких 

дестинација. То подразумева нужну предпоставку функционалног повезивања са 

Златиборско–Златарском туристичком осовином, односно Голијом–Јавором и 

Пештером и стварање нових – интензивних функционалних веза у окружењу. 

Повезивање заштићених подручја, значајно је пре свега са становишта њиховог 

положаја у односу на будући коридор Е-763, посебно на местима укрштања према 

коридору Х и  Београду, односно Црној Гори.  

 Основно упориште је постизање већег степена функционалне 

интегрисаности подручја Просторног плана, обезбеђењем услова за знатно већу 

интеграцију планског подручја са простором Југозападне Србије, Републике Србије 

и суседних држава (Црне Горе, БиХ и Републике Српске).  

 Интрарегионална интеграција подразумева смањење унутрашњих 

субрегионалних разлика, квалитативном променом у просторној, саобраћајној, 

економској и социјалној структури, нарочито брдско-планинских, пограничних и 

руралних подручја са израженим дисфункцијама социјалног и економског развоја.  

Интеррегионална интеграција оствариће се, пре свега, интеграцијом са 

суседним општинама и окрузима у оквиру функционалних подручја 

макрорегионалних центара Ужице и Крагујевац, као и са суседним оштинама у 

Црној Гори. Основни правци интеграције просторно су детерминисани 

саобраћајним коридорима, традиционалним привредним и културним везама, док 

су нови облици интегрисања потенцирани новим комуникационим технологијама и 

процесима умрежавања активности и управљања, подручја и насеља.  

За интеррегионалну интеграцију значајне су примарне осовине/појасеви 

интензивнијег развоја којима ово подручје гравитира – Ужице-Златибор-Прибој-

Нова Варош-Пријепоље-Црна Гора, која обухвата западни део подручја 

Просторног плана и Краљево-Рашка-Нови Пазар-Косово и Метохија у непосредном 

окружењу. За интрарегионалну интеграцију подручја значајно је формирање 

следећих секундарних, или субрегионалних осовина интензивнијег развоја – 

Пријепоље-Сјеница-Дуга Пољана-Нови Пазар, Нова Варош (скијалиште и бања 

Златар)-СРП Увац-Сјеница-Лескова (скијалиште Ђерекарски Омар)-Тутин-

Рибариће (скијалиште Мокра гора)-Косово и Метохија, Ивањица-Кушићи-



Кладница-СРП Увац-Сјеница-Тријебине (скијалиште Озрен)-Црна Гора и Парк 

природе Голија-Дуга Пољана-Карајукића Бунари (Пештерско поље)-Црна Гора. 

Ове осовине развоја формираће се дуж саобраћајних коридора који повезују урбане, 

привредне, туристичке и микроразвојне центре, подручја природних добара и друге 

туристички атрактивне просторе на подручју Просторног плана и његовог 

непосредног окружења.  

Основно упориште равномернијег субрегионалног развоја јесте јачање 

привредних и урбаних функција општинских центара и подршка развоју и уређењу 

мултифункционалних руралних подручја функцијски повезаних са урбаним 

подручјима општинских центара и њихових рубних зона, како би се остварила 

динамична урбано-рурална структура. То захтева промену досадашњих тенденција 

у погледу већег уважавања локалних вредности и активирања руралних заједница, 

у првом реду на очувању и одрживом коришћењу њихових природних ресурса и 

вредности.  

Концепт уравнотеженијег развоја подручја и његовог интеррегионалног и 

интрарегионалног интегрисања заснива се на заштити и одрживом коришћењу 

природних добара од националног и међународног значаја, туристички 

атрактивних простора за зимски и летњи туризам, изворишта вода највишег 

квалитета и очуване животне средине, доминантно на руралном подручју 

Просторног плана и његовог окружења.  

Неопходнa подршка остваривању овог концепта јесте обзебеђење 

саобраћајног и инфраструктурног опремања подручја, нарочито његовог руралног 

дела, планског уређења и контролисане изградње простора и финансијске помоћи 

шире друштвене заједнице за заштиту и развој подручја, као што су наменски 

државни и други фондови за заштиту и развој СРП Увац, развој Југозападне Србије, 

подстицање развоја малих и средњих предузећа, предузетништва, инфраструктуре  

и др. 

 

3.2. КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

ПОДРУЧЈА 

 

Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уређења и одрживог 

развоја подручја Просторног плана јесу:  

1. Заштита природних вредности и добара оствариваће се формирањем 

мреже заштићених и еколошки значајних подручја од националног и међународног 

значаја на преко 36% површине подручја, очувањем заштићених и строго 

заштићених врста дивље флоре и фауне, феномена геонаслеђа и кључних обележја 

предела, уз обезбеђење институционално-организационе подршке и умрежавања 

свих релевантних актера заштите природе.  

Приоритет је остваривање заштите, презентације и одрживог коришћења 

заштићених природних добара и вредности које омогућавају развој локалних 

заједница и одмор и рекреацију у природи и едукацију урбаног становништва.  

Eфикасност заштите обезбедиће се укључивањем локалног становништва у 

активности и послове на заштити, уређењу и презентацији природних добара и 

ресурса (вода, шума и др.) и компензацијама или компензационим програмима 

(првенствено у туризму, водопривреди и електропривреди) за штете/губитке 



узроковане ограничењима режима заштите и коришћења природних добара и 

ресурса.   

2. Заштита изворишта вода највишег квалитета, од стратешког значаја за 

будуће превођење вода и водоснабдевање маловодног дела централне Србије, 

оствариваће се развојем интегралних вишенаменских регионалних водопривредних 

система.  

Приоритет има заштита квалитета вода слива Увца и других изворишних 

делова сливова на подручју Просторног плана.    

Неопходно је обезбеђење пречишћавања отпадних вода највећих 

концентрисаних извора загађења водотока и акумулација – Сјенице, Нове Вароши, 

Кокиног Брода и рудника угља у Штављу и затварање, санација и ремедијација 

неконтролисаних депонија и сметлишта, приоритетно у ужој зони заштите 

постојећих акумулација. Значајно је остваривање руралне санитације и обезбеђење 

контроле коришћења простора зона санитарне заштите изворишта регионалних и 

локалних система водоснабдевања. 

3. Веће отварање и интегрисаност подручја Просторног плана са окружењем 

оствариће се побољшањем саобраћајне приступачности, у првом реду изградњом 

аутопута Е-763 Београд–Јужни Јадран (деоница Пожега–граница са Црном Гором). 

За повезивање подручја са окружењем важну улогу имаће реконструкција 

постојеће пруге Београд–Бар и коришћење аеродрома у Сјеници за цивилне намене. 

 Приоритет је завршетак изградње и реконструкција државних путева на 

правцима: Пријепоље-Сјеница-Нови Пазар, Сјеница-Лескова-Тутин, Сјеница-

Тријебине-Црна Гора и Парк природе Голија-Дуга Пољана-Карајукића Бунари-

Црна Гора. Подједнаког је значаја развој и виши квалитет локалне мреже путева 

која омогућава приступ и повезивање заштићених, туристичких и руралних 

подручја са државним путевима и центрима у мрежи насеља.  

4. Основна поставка је постизање боље конституције система урбаних и 

микроразвојних центара у општинама. То подразумева стимулисање индустријских 

и услужних делатности, различитим мерама бржег развоја Сјенице, Нове Вароши и 

центара заједнице села на руралном подручју општина, то јест њихово боље 

опремање саобраћајном и техничком инфраструктуром и бржим развојем 

супраструктуре. 

Да би се остварило превазилажење уситњености мреже сеоских насеља, 

центри заједнице села, који буду утврђени овим и просторним плановима општина, 

морају се подржати на разне начине и од локалних и од републичких институција и 

органа у даљем развоју и изградњи. У циљу формирања заједнице села посебна 

пажња мора се посветити изградњи локалне мреже путева која повезује центре 

заједница села са гравитирајућим селима.  

Приоритет има равномернији територијални развој привреде у складу с 

развојним потенцијалима и просторно-еколошким капацитетом подручја, ради 

повећања доступности радних места и стварања услова за запошљавање и 

унапређење квалитета живљења локалног становништва не само у општинским 

центрима, већ и у насељима на руралном подручју.  

5. Привредни развој подручја оствариваће се подржавањем динамичног 

привредног раста у делатностима које су способне за конкурентски наступ на 

домаћем и страном тржишту (агроиндустрија, текстилна индустрија, прерада дрвета 



и производња намештаја и др.), првенствено мерама које доприносе побољшавању 

инвестиционе климе, спровођењу политике конкурентности и производње према 

потребама тржишта.  

Подстицање развоја ефикасне, конкурентне и одрживе пољопривреде 

омогућиће побољшање квалитета живљења сеоског становништва и остваривање 

заштите и одрживог коришћења пољопривредног земљишта. Приоритет је развој 

пољопривредних производа посебних одлика квалитета до нивоа препознатљивог 

географског имена порекла (тзв. бренда) и јачање веза пољопривреде и 

комплементарних делатности (туризам, угостељство и сл.). 

Значајно је подизање квалитета сектора услуга (туризма, трговине, 

транспорта, дистрибуција робе, нефинансијских услуга – истраживање тржишта, 

пословно повезивање и маркетиншка подршка и др.). 

Туризам у перспективи треба да буде много значајнија привредна грана, 

него до сада. Оствариваће се усклађено са захтевима очувања природних добара и 

вредности и уз уважавање интереса локалних заједница. Неопходно је обезебеђење 

саобраћајног отварања подручја и интегрисања туристичке понуде подручја с 

понудом регионалног окружења (Златибора, Таре, Голије и Копаоника). Приоритет 

је конципирање, организација, афирмација и комплетирање специфичне туристичке 

понуде и атрактивних програма на планском подручју, комплетирање 

јавнокомуналне и туристичке инфраструктуре у функцији развоја туризма, 

повећање стандарда услуга постојећих и планираних туристичких капацитета, 

активирање локалног становништва на руралном подручју и његовог стамбеног 

фонда за развој туризма. 

6. Развој водопривредне и енергетске инфраструктуре и телекомуникација 

имаће посебног значаја не само за подизање стандарда становништва, већ и за 

привредни развој подручја, развој мреже насеља и дисперзију привредних и 

туристичких капацитета на руралном подручју.  

Приоритет у решавању комуналних проблема има успостављање система 

управљања отпадом, реализација регионалних депонија комуналног отпада, 

затварање и рекултивација неконтролисаних и неуређених депонија и сметлишта 

на подручју Просторног плана.     

7. Основно концепцијско опредељење јесте очување постојећег квалитета 

животне средине, уз ограничавање и елиминисање могућих негативних утицаја. 

Приоритет имају активности на заштити квалитета вода, земљишта и ваздуха, 

управљању отпадом, примени обновљивих извора енергије, очувању 

биодиверзитета и предела. 

8. Приоритет има функцијско повезивање и јачање капацитета општина око 

питања заштите природних добара и интегралног управљања одрживим развојем 

подручја. Очекује се да ће подстицајну улогу имати увођење ресурсне ренте и 

остваривање добити за локалне заједнице по основу коришћења природних 

вредности и ресурса. То ће захтевати  преиспитивање начина управљања, односно 

одговорности локалне самоуправе и институција за остварење већег степена 

развијености јединица локалне самоуправе и њихово регионално повезивање. 

Неопходна је и подршка републичког нивоа управљања програмима заштите и 

одрживог коришћења природних вредности и ресурса од националног и 



међународног значаја, програмима уравнотеженијег регионалног развоја и 

интегралног руралног развоја.  

  

3.3. ЗОНЕ И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ 

 

 Територијално уређење подручја Просторног плана опредељују посебне 

намене од националног и регионалног значаја, утврђене планским и стратешким 

документима на националном нивоу.   

Просторним планом дате су оријентационе границе обухвата зона са 

различитим режимима заштите и коришћења простора за: 

- заштићена и за заштиту предвиђена подручја са посебним природним 

вредностима, претежно националног и међународног значаја; 

- заштиту постојећих и планираних изворишта, а пре свега сливног 

подручја реке Увац као изворишта за регионално снабдевање водом за пиће које је 

од посебног значаја за Републику Србију;                 

- појас заштите уз граничну линију са Републиком Црном Гором. 

У појасу заштите уз граничну линију са Републиком Црном Гором у дубини 

територије Републике Србије од 300 m, не могу се градити објекти који би ометали 

безбедност и довели у питање видљивост граничне линије16.  

Просторним планом резервисан је простор за комплексе скијалишта и 

варијанте коридора аутопута Београд-Јужни Јадран. 

У случају преклапања зона заштите и резервисања простора, установљених 

за посебне намене по различитим основама, примењује се строжи режим заштите и 

коришћења простора.  

 

 

 

 

3.3.1. Зоне и режими заштите природних добара 

 

Заштићена природна добра су заштићена подручја, заштићене врсте 

(заштићене и строго заштићене дивље врсте) и заштићена покретна природна 

документа (фосили, минерали, кристали, збирке и препарати биљака и животиња). 

Заштићене врсте дивље флоре и фауне, заштићена покретна документа, 

спелеолошки објекти и еколошки значајна подручја (типови станишта и њихови 

делови, еколошки коридори и миграторни путеви) уживају заштиту на целокупном 

простору у обухвату Просторног плана. Њихова идентификација, установљење и 

начин и услови управљања, односно очувања и коришћења, утврђени су законом и 

регулисани су или ће накнадно бити ближе уређени подзаконским прописима, као 

што је случај са еколошком мрежом и спелеолошким објектима.                

За заштићена подручја и заштиту посебних природних вредности 

предвиђена је укупна површина од око 63.350 ha, односно око 36,2 % површине 

подручја Просторног плана, и то за:   

- проглашена, то јест раније установљена заштићена подручја, као што су 

СРП Увац, ПП Голија, СПР Гутавица, СПР Паљевине, ПШ Ивље, СП Пећина 

                                                 
16

  Услови Министарства унутрашњих послова-Дирекција полиције, број 03/9 број 28-773/09-1 од 30.07.2009. 



Буковик и СП Муника, укупне површине 34.880 ha, у коју је укључено Просторним 

планом предвиђено повећање површине неких од наведених подручја;  

- подручја у поступку проглашења заштите, као што су ПП Златибор, 

ПИО Озрен–Јадовник и СРП Пештерско поље, укупне површине 6900 ha; 

- подручја, односно просторне целине, са посебним природним 

обележјима и вредностима идентификована у току израде Просторног плана, као 

што су планина Златар и Гиљева и Пештерска висораван, укупне површине 21.570 

ha. 

Највећи удео (око 75%) површине заштићених подручја је на територији 

општина Сјеница (44%) и Нова Варош (36,6%), на којима се налази и заштићено 

подручје СРП Увац. 

     На заштићеним подручјима из претходног става издвојене су зоне са 

различитим режимима заштите, у складу са Законом о заштити природе, и то: 

- зоне са режимом заштите Ib степена – строге заштите, уз могућност 

управљања популацијама,  укупне површине од 940 ha или 1,5% површине 

заштићених подручја, 

- зоне са режимом заштите II степена – активне заштите, укупне површине 

11.470 ha или 18,1% површине заштићених подручја, 

- зоне са режимом заштите III степена – активна заштита уз могућност 

одрживог коришћења, укупне површине 50.940 ha или 80,4% површине 

заштићених подручја. 

Обухват зона са различитим режимима заштите (табела 8.) детаљније је 

дефинисан и образложен у делу 4.1.1. Просторног плана.  
 

   Табела 8. Зоне заштите природних добара и вредности (у hа) 

Зоне са режимима различитог 

степена заштите 

Подручје природе 

Општина 

Ивањица 

Општина 

Нова Варош 

Општина 

Пријепоље 

Општина 

Сјеница 

Општина 

Тутин 

Укупно 

 

Ib степен  580  360  940 

СРП Увац  580  360  940 

II степен 135 5.730 120 3.065 2.420 11.470 

СРП Увац  4.945  1.638  6.583 

ПП Голија 135   25  160 

СПР Гутавица    13  13 

СПР Паљевине    9  9 

ПШ Ивље  65    65 

ПП Златибор  720    720 

ПИО Озрен-Јадовник   120   120 

СРП Пештерско поље    1.380 2.420 3.800 

III степен 2.920 16.900 1.510 24.450 5.160 50.940 

СРП Увац  13.120  7.390  20.510 

ПП Голија 2.920   2.810  5.730 

СП Пећина Буковик  870    870 

ПП Златибор  590    590 

ПИО Озрен-Јадовник   1.510   1.510 

СРП Пештерско поље    100 60 160 

Гиљева    10.150  10.150 

Пештерска висораван    4.000 5.100 9.100 

Златар (без ПШ Ивље)  2.320    2.320 



Зоне са режимима различитог 

степена заштите 

Подручје природе 

Општина 

Ивањица 

Општина 

Нова Варош 

Општина 

Пријепоље 

Општина 

Сјеница 

Општина 

Тутин 

Укупно 

 

УКУПНО  3.055 23.210 1.630 23.875 7.580 63.350 

Објашњења скраћеница: СРП – специјални резерват природе; ПП – парк природе; СПР – строги природни 

резерват; ПШ – парк шума; СП – споменик природе; ПИО – предео изузетних одлика. 

 

 Границе и обухват заштићених подручја и зона са различитим режимима 

заштите ближе ће се утврдити актом о проглашењу заштићеног подручја.     

Режимом Ib степена заштите успоставља се строга заштита, уз могућност 

управљања популацијама, којим су дозвољене активности на очувању и 

унапређењу постојећег стања екосистема и других обележја и вредности. 

Дозвољена су научна истраживања, контролисана едукација и активности усмерене 

ка очувању и унапређењу постојећег стања екосистема (контролисано пашарење, 

кошење, измуљивање, регулисање водног режима и др). Овај режим заштите 

подразумева висок ниво забрана, који се на првом месту односи на делатност 

шумарства, рударства, саобраћаја, туризма и изградње објекта. Режим дозвољава 

ограничену, контролисану и организовану посету. 

На површинама са режимом заштите II степена успоставља се ограничено и 

строго контролисано коришћење природних богатстава и простора. Дозвољене су 

активности које омогућавају унапређење стања и презентацију природног добра без 

последица по његове примарне вредности, односно управљачке интервенције у 

циљу рестаурације и ревитализације станишта, популација и екосистема.  

Режим заштите III степена представља либерални модел управљања у коме 

су управљачке интервенције (активности) расподељене на широк спектар 

еколошких и развојних потреба, са нагласком на унапређење услова обављања 

делатности (пољопривреда, шумарство) и становања локалног становништва, 

инфраструктурног опремања и развоја туризма. На површинама са режимом 

заштите III степена успоставља се селективно и одрживо газдовање природним 

ресурсима. Изградња објеката и друге активности у простору су прихватљиве, уз 

услов одржања високог квалитета животне средине, биолошке и предеоне 

разноврсности. 

Режими заштите ближе су дефинисани у делу 4.1.1. Просторног плана. 

Заштитна зона Специјалног резервата природе Увац која је установљена 

уредбом о заштити тог подручја на површини од око 150.000 ha, односно више од 

80% површине подручја, у Просторном плану има третман шире зоне заштите 

слива Увца, регионалног изворишта водоснабдевања. Режим шире зоне заштите 

изворишта преклапа се на задовољавајући начин са генералним циљевима заштите 

природе. С обзиром да је на простору заштитне зоне планирано проглашење 

заштићених подручја, на којима ће се на површини од око 50.000 ha успоставити 

режими заштите I, II и III степена, режим заштитне зоне, односно шире зоне 

заштите регионалног изворишта водоснабдевања примењиваће се на око 100.000 ha.  

 

 

3.3.2. Зоне и режими заштите изворишта регионалних система водоснабдевања 

 



 На подручју Просторног плана развија се Подсистем Увац у склопу 

Западноморавско-рзавског  регионалног система за снабдевање водом. У обухвату 

овог подручја је изворишни део слива Субсистема реке Рашке Ибарског подсистема 

у оквиру Ибарско-шумадијског регионалног система за снабдевање водом. 

 Ради заштите свих изворишта планираних регионалних система 

водоснабдевања, Просторним планом се утврђују: 

- непосредна, ужа и шира зона санитарне заштите постојећих акумулација 

– око Сјеничког, Златарског и Радоињског језера; 

- резервисање простора за зону потапања и ужу зону санитарне заштите 

планиране акумулације Једра (Беле Воде) на Људској реци;  

- шира зона санитарне заштите планираних акумулација Дубравица на 

Грабовици, Рокци на Ношници, Куманица на Моравици.  

Око постојећих акумулација Сјеничко, Златарско и Радоињско језеро, до 

израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта, одређује се обухват зона 

санитарне заштите: 

- зоне непосредне санитарне заштите (зона I), укупне површине око 1318 

ha, на територији општина Сјеница и Нова Варош;  

- уже зоне санитарне заштите (зона II), укупне површине 5900 ha, на 

територији општина Сјеница и Нова Варош; 

- шире зоне санитарне заштите (зона III) која обухвата преостали део 

слива река Увац и Бороштице. 

До повезивања Подсистема Увац са Подсистемом Рзав, односно до 

доношења акта о утврђивању граница наведених зона санитарне заштите од стране 

надлежног министра, Просторним планом се успостављају следећи режими 

заштите и коришћења простора тих зона: 

- у зони I успоставља се строга заштита у функцији водопривреде;  

- у зони II успоставља се ограничено и строго контролисано коришћење 

простора и забрана изградње објеката у складу са правилима Просторног плана;  

- у зони III успоставља се режим контролисане изградње и коришћења 

простора који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену исправност воде 

изворишта.  

Цела зона непосредне санитарне заштите преклапа се са зонама I и II 

степена заштите СРП Увац, док се највећи део уже зоне санитарне заштите 

акумулација на површини од 5500 ha (или 92%) преклапа са зонама II и III степена 

заштите СРП Увац. На површинама на којима се преклапају зоне I и II санитарне 

заштите акумулација са зонама I и II степена заштите СРП Увац примењиваће се 

режим заштите, коришћења и изградње простора који је успостављен за зону 

непосредне и за ужу зону санитарне заштите изворишта регионалног система 

водоснабдевања, као и мере заштите, одржавања и презентације природних добара 

и вредности у режиму I и II степена заштите СРП Увац. На површинама на којима 

се преклапа зона II санитарне заштите акумулација са зоном III степена заштите 

СРП Увац примењиваће се режим који је успостављен за ужу зону санитарне 

заштите изворишта регионалног система водоснабдевања.  

Резервише се простор за формирање, односно за зону потапања акумулације 

Једра (Беле Воде) на Људској реци и за успостављање уже зоне санитарне заштите 

те акумулације укупне површине око 906 ha на подручју општине Сјеница и града 



Нови Пазар. На резервисаном простору акумулације Једра (Беле Воде) Просторним 

планом се успоставља режим селективне и контролисане изградње и уређења 

простора до његовог привођења планираној намени. 

На северном делу резервисаног простора површине 222 ha, који је у 

обухвату Парка природе Голија, примењује се режим за зону заштите III степена 

успостављен ППППН Парка природе Голија.  

Зоне и режими санитарне заштите и резервисања простора изворишта 

регионалних система водоснабдевања ближе су дефинисани у делу 4.1.3. 

Просторног плана. 

 

4. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И  

КОРИШЋЕЊА  ПРОСТОРА 

 

4.1. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ПОСЕБНИХ НАМЕНА ПОДРУЧЈА 

 

4.1.1. Заштита и одрживо коришћење природе и природних вредности 

(Реферална карта 3) 

 

 Основно планско опредељење јесте формирање мреже заштићених и 

еколошки значајних подручја, адекватне величине и структуре.  

Друго планско опредељење јесте очување и одрживо коришћење природе, 

заштићених подручја и природних вредности, пре свега дивље флоре и фауне, 

феномена гео наслеђа и предела, на начин који истовремено обезбеђује јавни 

интерес у заштити и очувању природних добара, пружање еколошких услуга 

окружењу и омогућава развој локалних заједница, одмор, уживање у природи и 

едукацију посетилаца. 

Остваривање основних планских опредељења подразумева повећање 

ефикасности система управљања заштићеним подручјима, пре свега обезбеђење 

адекватне институционално-организационе подршке и кооперацију свих 

релевантних актера заштите природе, ради остваривања нормативне (законске и 

планске) заштите, истраживања, презентације и мониторинга природних вредности. 

Просторним планом је за проглашена заштићена подручја предвиђено 

задржавање установљених или промена врсте, обухвата и режима заштите на 

укупној површини од 34.880 ha, и то за:  

1. Специјални резерват природе „Увац” 

Укупна површина СРП Увац је 7543 ha, од тога 5525 ha на територији 

општине Нова Варош и 2018 ha на територији општине Сјеница. На подручју 

резервата у целости је установљен режим заштите II степена. Заштитна зона овог 

резервата обухвата 145.000 ha, или око 83% подручја Просторног плана. 

Просторним планом предвиђено је проширење обухвата СРП Увац на 

укупно око 28.050 ha, на подручју КО Сеништа, Бурађа, Ојковица, Трудово, Горње 

Трудово, Дебеља, Штитково, Божетићи, Буковик, Мишевићи, Радијевићи, 

Акмачићи, Комарани, Вилови и Амзићи на територији општине Нова Варош, и на 

подручју КО Урсуле, Дружиниће, Крстац, Чедово, Увац, Доње Лопиже, Горње 

Лопиже и Доње Горачиће на територији општине Сјеница.  



Тиме би се oкo постојећих граница резервата формирала нова зона са 

режимом III степена заштите површине 20.510 ha. Оправдано је и целисходно да се 

СРП Увац прошири зоном са режимом заштите III степена на површи са леве и 

десне стране долине реке Увац и његових притока и на коридоре дуж водотока, као 

и изласком на плато Чемернице изнад Ћурчића врела (врела Трудовачке реке), 

чиме би се обезбедило јединствено управљање на простору који чини целину са 

садашњим резерватом.  

Предвиђено је да се из режима заштите II степена преведe у режим заштите 

Ib степенa клисурасти-кањонски делови долине Увца, у сектору Увачког и 

Радоињског језера на површини око 940 ha, то јест стрми одсеци, литице и 

укљештени меандри, претежно у државној својини, који представљају главна 

гнездилишта и места обитавања белоглавог супа и зону будућег поновног 

настањивања, односно реинтродукције ишчезлих врста птица грабљивица.   

Сходно предвиђеном проширењу обухвата, увођењу зоне са режимом 

заштите III степена и новим функцијама природног добра, може се очекивати 

промена врсте заштићеног подручја из специјалног резервата природе у парк 

природе или предео изузетних одлика. 

2. Парк природе „Голија” 

Просторним планом обухваћен је део Парка природе на површини од 5890 

ha, на територији општина Сјеница и Ивањица, од тога у режиму заштите II степена 

160 ha и у режиму заштите III степена 5730 ha. Заштитна зона Парка природе, 

утврђена Просторним планом подручја Парка природе „Голија”, обухвата 

преостале делове оних КО које се једним делом налазе у границама Парка природе, 

укупне површине 6300 ha.  

Просторним планом не предлажу се промене граница и режима заштите 

овог заштићеног подручја. 

3. Специјални резерват природе „Гутавица” 

Површина резервата је 9,45 ha у КО Угао на територији општине Сјеница. За 

овај резерват  установљен је режим заштите I степена.  

Просторним планом његова површина утврђује се на 13,0 ha. Предлаже се 

промена врсте заштићеног подручја из строгог у специјални резерват природе. 

Предвиђено је превођење режима заштите из првог (I) у други (II) степен.   

4. Специјални резерват природе „Паљевине”  

 Површина  резервата  је 4,5 ha, у КО Кладница, на територији општине 

Сјеница. За овај резерват је актом о проглашењу установљен режим заштите који 

одговара режиму заштите I степена према важећој законској регулативи. 

Просторним планом његова површина утврђује се на 9,0 ha. Предлаже се 

промена врсте заштићеног подручја из строгог у специјални резерват природе. 

Превдвиђено је да се на површини од 4,5 ha режим заштите преведе из првог (I) у 

други (II) степен, а да се на проширеном делу резервата уведе режим заштите III 

степена.   

5. Парк шума „Ивље”  

 Површина парк шуме је 65 ha, на територији општине Нова Варош. За парк 

шуму је актом о проглашењу установљен режим заштите који одговара режиму 

заштите II степена, према важећој законској регулативи. 



 Простроним планом се не предлажу промене врсте, граница и режима 

заштите овог заштићеног подручја. Могуће је уклапање парка шуме у шире 

подручје Златара у поступку његовог проглашавања за заштићено подручје.  

6. Споменик природе „Пећина Буковик”  

Представља спелеолошки објекат дужине преко 1000 m, изузетних 

морфолошких и хидрографских обележја и са атрактивним елементима кристалне 

орнаментике. Налази се у КО Љепојевићи, општина Нова Варош. Актом о 

проглашењу установљен је режим заштите који одговара режиму заштите II 

степена према важећој законској регулативи.  

Просторним планом предвиђено је установљавање заштићеног подручја на 

површини од 870 ha, којом је обухваћена увала Калипоље са Корићанским врелом 

и водотоком-понорницом, коридор између увале и пећине и долина у којој се 

налазе пећински улаз и врело Вршевине на истицању из пећине.  

У случају да се актом о проглашењу заштићеног подручја обухвати и долина 

Вршевине низводно од врела, могуће је да се овај споменик природе просторно и 

управљачки укључи у СРП Увац.  

До проглашења овог заштићеног подручја, на простору који је резервисан за 

ову намену  примењиваће се режим коришћења простора који одговара режиму 

заштите III степена. 

7. Споменик природе „Муника” 

 Представља репрезентативно, старо и једно од ретких стабала бора мунике 

на подручју Просторног плана. Налази се у селу Сеништа, општина Нова Варош и 

обухвата малу површину, од свега неколико ари, на којој се примењује режим 

заштите II степена. 

 Просторним планом не предлажу се промене врсте, граница или режима 

заштите овог заштићеног подручја.  

Просторним планом предвиђене промене из предходног става ближе ће се 

утврдити актом о проглашењу заштићеног подручја.     

Просторним планом се за подручја у поступку проглашења заштите на 

укупној површини од око 6900 ha, за која је припремљена или је у току припрема 

стручне основе/студије заштите, установљавају врста, обухват и режими заштите 

до доношења аката о проглашењу заштићеног подручја, и то за:  

1.   Парк природе „Златибор” 

Представља подручје од изузетног/републичког значаја у погледу изузетне 

разноврсности биљног и животињског света, очуваних екосистема са пашњачком 

вегетацијом и боровим шумама, изузетне богате орнитофауне представљене са 220 

врста птица, атрактивних и препознатљивих предеоних/пејсажних обележја. На 

подручју Просторног плана обухвата површину од 1310 ha, на делу КО Негбина и 

Сеништа, на територији општине Нова Варош.  

До проглашења Парка природе, на око 720 ha (комплекси добро очуваних 

шума црног бора, смрче и јеле са богатим фондом орнитофауне) примењиваће се 

режим коришћења простора који одговара режиму заштите II степена, а на 590 ha 

режим коришћења простора који одговара режиму заштите III степена.  

2.  Предео изузетних одлика „Озрен–Јадовник”  

Представља подручје од изузетног/републичког значаја у погледу изузетног 

фаунистичког богатства и предеоне разноликости и као један од значајних центара 



флористичког диверзитета Србије. На подручју Просторног плана обухвата 

површину од око 1630 ha, у целости на КО Копривна, на територији општине 

Пријепоље.  

До проглашења заштићеног подручја, на око 120 ha (изванредно изражени 

планински пашњаци) примењиваће се режим коришћења простора који одговара 

режиму заштите II степена, а на 1510 ha режим коришћења простора који одговара 

режиму заштите III степена. 

3.  Специјални резерват природе „Пештерско поље”  

Подручје резервата обухвата Пештерско поље, уписано у листу рамсарских 

подручја као комплекс водених и влажних тресетних станишта у сливу и око 

понора реке Бороштице са разноврсном и специфичном флором и фауном и 

богатим фондом орнитофауне.  

Планирана површина резервата је око 3960 ha, нешто ширег обухвата од 

граница истоименог подручја уписаног у рамсарску листу. У целости се налази на 

подручју Просторног плана, на делу КО Буђево, Тузиње и Угао на територији 

општине Сјеница, површине око 1480 ha, и на делу КО Бороштица, Суви До, 

Набоје, Лескова, Девреч и Браћак на територији општине Тутин, површине 2480 ha. 

На највећем делу овог подручја планирано је установљење режима заштите II 

степена, осим на локалитету Карамејдани, површине око 160 ha, на коме се због 

омогућавања ограниченог и одрживог коришћења тресета планира успостављање 

режима заштите III степена. 

Планирана је заштита идентификованих просторних целина са посебним 

природним обележјима и вредностима на укупној површини од око 21.570 ha, и 

утврђује се режим њиховог коришћења до окончања истраживања и доношења 

аката о проглашењу заштићеног подручја, и то за:  

1. Подручје планине Гиљеве 

Обухвата пространи плато планине Гиљеве, укључујући Дугу долину и 

Ђаловића клисуру. Ово подручје, са својим морфолошким, хидролошкиим, 

пејсажним и другим одликама представља  најистакнутији пример карстних терена 

Србије. Налази се на делу КО Тријебине, Дујке, Буђево, Гошево, Долиће и Бољаре 

на територији општине Сјеница, оквирне површине око 10.150 ha.  

2. Подручје Пештерске висоравни 

Обухвата простор на југоисточној и јужној страни Пештерског поља, као 

зону богињаве карстне морфологије, флористичких и фаунистичких 

специфичности, посебних климатских и предеоних обележја и традиционалног 

начина живота, на делу КО Бољаре, Долиће и Угао на територији општине Сјеница 

и КО Бороштица, Суви До и Ђерекаре на територији општине Тутин, оквирне 

укупне површине 9100 ha.  

3. Подручје планине Златар 

 Обухвата простор релативно очуваног шумског коплекса прошаран 

пашњачко-ливадским енклавама, изузетних амбијенталних вредности и 

рекреативно-туристичког значаја, чији део треба да буде уређен као парк дивљачи, 

односно прихватилиште за медведе, на делу КО Брдо, Дрмановићи, Радијевићи и 

Мишевићи на територији општине Нова Варош, оквирне површине око 2320 ha.  



  До стицања статуса заштићеног подручја, на наведеним подручјима 

планираним за заштиту  примењиваће се режим коришћења простора који одговара 

режиму заштите III степена. 

Предвиђеним проширењем постојећих и установљавањем нових заштићених 

подручја повећаће се за 48.968 ha обухват заштите простора, односно са 14.382 ha 

на укупно око 63.350 ha, или 36,2% површине подручја Просторног плана.   

Укупна површина под режимом заштите I степена износиће око 940 ha (1,5% 

простора под заштитом природних вредности), са режимом заштите II степена око 

11.470 ha (18,1%), док ће доминантни део заштићеног простора, на површини око 

50.940 ha (80,4%) бити у режиму заштите III степена (табела 9.).  
 

 Табела 9. Зоне заштите природних добара и вредности (у hа) 
Подручје природе 

Зоне са режимима 

различитог степена заштите 

Општина 

Ивањица 

Општина 

Н. Варош 

Град  

Н. Пазар 

Општина 

Пријепоље 

Општина 

Сјеница 

Општина  

Тутин 
Укупно 

А. Заштићена подручја (постојећи и планирани обухват) 

СРП Увац  18.645   9.388  28.033 

I степен  580   360  940 

Планирано   580   360  940 

II степен  4.945   1.638  6.583 

Постојеће   5.525    2.018  7.543  

Планирано   4.945   1.638  6.583 

III степен  13.120   7.390  20.510 

Планирано   13.120   7.390  20.510 

ПП Голија 3.055    2.835  5.890 

II степен 135    25  160 

Постојеће  135    25  160 

III степен 2.920    2.810  5.730 

Постојеће  2.920    2.810  5.730 

СПР Гутавица     13  13 

I степен     0  0 

Постојеће      9  9 

Планирано      0  0 

II степен     13  13 

Планирано      13  13 

СПР Паљевине     9  9 

I степен     0  0 

Постојеће      5  5 

Планирано      0  0 

II степен     9  9 

Планирано      9  9 

ПШ Ивље  65     65 

II  степен   65     65 

Постојеће   65     65 

СП Пећина Буковик  870     870 

III степен  870     870 

Планирано   870     870 

Свега А 3.055 19.580   12.245  34.880 

Постојеће  3.055 6.460   4.867  14.382 

Планирано  3.055 19.580   12.245  34.880 



Подручје природе 

Зоне са режимима 

различитог степена заштите 

Општина 

Ивањица 

Општина 

Н. Варош 

Град  

Н. Пазар 

Општина 

Пријепоље 

Општина 

Сјеница 

Општина  

Тутин 
Укупно 

Б. Подручја у поступку проглашења заштите 

ПП Златибор  1.310     1.310 

II степен  720     720 

III степен  590     590 

ПИО Озрен-Јадовник    1.630   1.630 

II степен    120   120 

III степен    1.510   1.510 

СРП Карајукића Бунари–

Пештерско поље 

    1.480 2.480 3.960 

Степен II     1.380 2.420 3.800 

Степен III     100 60 160 

Свега Б  1.310  1.630 1.480 2.480 6.900 

В. Планирана подручја за заштиту 

Гиљева     10.150  10.150 

III степен     10.150  10.150 

Пештерска висораван     4.000 5.100 9.100 

III степен     4.000 5.100 9.100 

Златар (без ПШ Ивље)  2.320     2.320 

III степен  2.320     2.320 

Свега В  2.320   14.150 5.100 21.570 

УКУПНО  

А+Б+В (hа и %) 

3.055 

(1,7%) 

23.210 

(36,64%) 

 1.630 

(0,9%) 

27.875 

(44%) 

7.580 

(4,3%) 

63.350 

(100%) 

I степен 0 580 0 0 360 0 940 

II степен 135 5730 0 120 3065 2420 11470 

III степен 2920 16900 0 1510 24450 5160 50940 

Објашњења скраћеница: СРП–специјални резерват природе; ПП–парк природе; СПР–строги природни 

резерват; ПШ–парк шума; СП–споменик природе; ПИО–предео изузетних одлика. 

Напомена: У табели нису билансиране заштитне зоне СРП Увац и ПП Голија. 

 

Поједина посебно заштићена природна добра, као што су СП Пећина 

Буковик, ПШ Ивље, СРП  Гутавица и друга, могу се просторно и организационо 

уклопити у предложена нова, већа заштићена подручја. 

Иденитификација и успостављање мреже еколошки значајних подручја на 

основу нашег законодавства, односно подручја NATURA 2000 (Special Areas of 

Conservation–SACs и Special Protection Areas–SPAs), сходно меродавним европским 

директивама, неће значајније повећати обухват заштите простора са природним 

вредностима (биолошке разноврсности, геонаслеђа и предела), највише за 4500 ha, 

то јест на око 68.000 ha или 38% површине подручја Просторног плана.  

Истражиће се, успоставити и остварити заштита: 

- популација и примерака угрожених, ретких и у другом погледу 

значајних врста дивље флоре и фауне (на пример: стабла бора мунике, популација 

маљаве брезе, итд.), установљавањем заштићених подручја мале површине у виду 

станишта или споменика природе на местима која су идентификована кроз научне 

студије и пројекте, стручну документацију и одговарајућа програмска документа 

(као што су Црвена књига флоре Србије, пројекат Станишта Србије, IBA, IPA и 

PBA пројекти и др); 



- спелеолошких и хидролошких објеката, на првом месту карстних извора 

и врела, понорских и других водотока, локви и језера, „бунара” и других 

традиционалних уређених водних објеката за потребе људи и стоке, при чему 

предмет заштите и уређења могу бити и делимично каптирана јака карстна врела, 

као што су Врело Вапе, Шарско врело, врело Белан, врело Тисовице, Ћурчића 

врело, и др.; 

- дивљих биљних и животињских врста које имају или ће добити статус 

строго заштићених врста (као ишчезле, крајње угрожене и угрожене, реликтне, 

стеноендемичне, међународно значајне), чији ће број достићи око 150 врста, међу 

којима доминирају птице. 

 Локалне самоуправе ће успоставити заштиту и организовати адекватно 

управљање осталим подручјима и локалитетима са очуваним посебним природним 

вредностима, изван напред наведених просторних целина, као што су клисуре и 

водотоци, мала језера и њихова околина, интересантне формације стена, лепи и 

живописни амбијенти – посебно око споменика културне баштине, мањи очувани 

шумски комплекси, појединачна репрезентативна стабла и групације дрвећа, 

покретна природна документа (фосили, минерали и кристали, ботаничке и 

зоолошке збирке и др). 

 

4.1.1.1. Режими заштите природних вредности 

 

На заштићеним и планираним за заштиту подручјима посебних природних 

вредности утврђују се режими заштите I, II и III степена, и режим за заштитне зоне 

СРП Увац и Парк природе Голија. 

  

Режим заштите I степена 

 

Просторним планом се не идентификују простори за успостављање режима 

заштите Iа степена.  

На основу истраживања и предлога Завода за заштиту природе Србију, у 

законом утврђеном поступку, могу се установити мање независне резерватске 

површине или енклаве са режимом заштите  Iа степена у оквиру већих за заштиту 

планираних подручја и изван њих, првенствено у оквиру шума и шумског 

земљишта у државној својини. На локалитетима са режимом заштите Ia степена, 

када буду установљени, примењиваће се најстрожија заштита која искључује све 

активности у простору и коришћење природних ресурса, осим активности научног 

рада, ограничене едукације и управљања акцидентним ситуацијама (пожар, болести 

и штеточине већег размера).  

Просторним планом предвиђено је установљавање режима заштите Ib 

степена на простору површине око 940 ha, на основу постојећег стања заштићених 

подручја и потврђених или прелиминарних сазнања о природним вредностима које 

у перспективи треба да буду заштићене у овом режиму.  

Непокретности обухваћене тим режимом (земљиште, акваторија, природни 

/спелеолошки/ и други објекти) претежно су у јавној својини. Уколико су у 

приватном или другом поседу, као што је, на пример, случај са укљештеним 

меандрима на локалитету Молитве у клисури Увца, субјект установљења заштите 



(држава, локална самоуправа) обезбедиће законом прописане накнаде или ће 

извршити прибављање тих непокретности у јавну својину. 

Режимом Ib степена заштите успоставља се строга заштита, уз могућност 

управљања популацијама дивљих биљних и животињских врста и њихових 

станишта. Дозвољена су научна истраживања, контролисана едукација и 

активности на очувању и унапређењу постојећег стања екосистема (контролисано 

пашарење, кошење, измуљивање, регулисање водног режима и др). Прихватљиви 

су и радови на техничкој и биолошкој заштити и прикладном уређењу и 

унапређењу стања објекта геонаслеђа и предела. 

Овај режим заштите подразумева висок ниво забрана, који се на првом 

месту односи на шумарство, рударство, саобраћај, туризам и изградњу објеката. 

Режим дозвољава ограничену, контролисану и организовану посету у научне, 

образовне, општекултурне и рекреативне сврхе. 

Изградња објеката није дозвољена, изузев објеката тзв. нискоградње, 

монтажних објеката и постављања уређаја и опреме за надзор, истраживање, 

мониторинг, техничку и биолошку заштиту природних вредности, контролисани 

обилазак подручја и разгледање. Могући су радови на обезбеђењу приступа и 

уређењу спелеолошких објеката, видиковаца и места од значаја за заштиту 

популација биљака и животиња за дозвољене посете, истраживања и праћења 

стања природних вредности (стазе, осветљење у пећинама, платои за посматрање, 

заклони, одморишта и сл).  

 

Режим заштите II степена 

 

На површинама са режимом заштите II степена могуће су, сходно закону, 

управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног 

унапређења заштићеног подручја без последица по примарне вредности  његових 

природних станишта, популација и екосистема, као и контролисане традиционалне 

делатности које током свог одвијања нису угрозиле примарне вредности простора. 

Овај режим заштите подразумева ограничено и строго контролисано коришћење 

природних ресурса (шума, вода, пољопривредног земљишта) и планску, еколошки 

прихватљиву изградњу објеката за очување и презентацију заштићеног подручја, 

становање и обављање пољопривредне делатности локалног, староседелачког 

становништва.  

Значајан потенцијал за установљење овог режима заштите, у погледу садржаја 

и распрострањења природних вредности, власништва над земљиштем и постојећег и 

планираног коришћења природних ресурса и простора, делом је умањен или 

девалвиран тешкоћама, првенствено на локалном нивоу, у препознавању јавног 

интереса за заштиту природе и одсуством адекватне политичке подршке на свим 

нивоима управљања за спровођење тог интереса. 

Непокретности обухваћене овим режимом могу да буду у свим облицима 

својине. У складу са законом се обезбеђује правична надокнада за настале штете 

услед режимом заштите прописаног ускраћивања или ограничавање права 

коришћења непокретности. 

Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта и коришћење 

вода заснива се на следећим условима, правилима и мерама:  



- пашњаци и природне ливаде не могу се разоравати, односно 

мелиорисати, а остало земљиште (њиве, баште, воћњаци) се обрађује у складу са 

прописима који уређују заштиту пољопривредног земљишта, на начин који не 

изазива јаке и ексцесивне процесе водне ерозије, уз што мању употребу хемијских 

средстава и подршку органској пољопривреди;   

- газдовањем шумама се обезбеђује умерено повећање површина под 

шумом пошумљавањем и природним обнављањем, уз одржање шумских енклава и 

пропланака, очување природног флористичког састава и побољшање квалитета, то 

јест структуре, здравственог стања и функција састојина;  

- за пошумљавање се не могу користити врсте дрвећа и жбуња које су 

алохтоне за биљни свет југозападне Србије;  

- у шумама се продужава време опходње и плански одржава број старих 

стабала дрвећа, с тим да се обезбеђују подстицајне мере за примену таквих метода 

газдовања у шумама у приватном власништву;  

- воде се користе за снабдевање становништва и привреде и за 

производњу електричне енергије уз услов очувања водених екосистема, пре свега 

насеља риба, и одржања физичког интегритета, то јест хидролошких функција и 

изгледа појединих врела, извора и водотока. 

Могу се користити гљиве, биљне и животињске врсте чији су сакупљање и 

промет под контролом. Лов и рекреативни риболов могу се обављати у складу са 

законом и прописима који регулишу те активности, уз ограничења која правилником о 

унутрашњем реду утврђује управљач заштићеног подручја на основу акта о заштити. 

Минералне сировине могу се користити, уз временско, локацијско и 

количинско ограничење, само у оквиру привремених позајмишта грађевинског и 

украсног камена и дробинског материјала за потребе дозвољене изградње на 

заштићеном подручју. уз спровођење прописаних мера заштите природе и 

животне средине и рекултивације терена.  

Није дозвољено одлагање и складиштење комуналног, индустријског и 

грађевинског отпада, амбалаже, расходованих моторних возила, других машина и 

апарата. Комунални и пољопривредни отпад настао на површинама у режиму 

заштите II степена привремено се може одлагати на прописан начин на посебно 

уређеним и обележеним местима и организовано прикупљати и односити ван 

заштићених подручја.  

Забрањено је руковање нафтним дериватима и другим хемијским 

материјама у количинама и на начин који могу проузроковати загађивање 

земљишта и вода и изазвати тровање и друге неповољне последице по биљни и 

животињски свет. Управљач заштићеног подручја актом о унутрашњем реду ближе 

прописује ограничења везана за место, време и начин коришћења, држања и 

транспорта тих материја. 

Реконструкција и легализација постојећих и изградња нових објеката је 

ограничена и строго контролисана.  

Приоритет има очување и складно уређење целина са амбијенталним 

вредностима, традиционалним начином уређења атара насеља и објеката народног 

градитељства.  

Допуштена је реконструкција објеката за производњу електричне енергије, 

изградња и реконструкција објеката саобраћајне и техничке инфраструктуре, 



објеката за дистрибуцију електричне енргије и објеката у функцији ловства, 

шумарства и рекреативног риболова, уколико је усклађена са утврђеним режимима 

непосредне и уже зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања и уколико не 

изазива значајан неповољан утицај на природне вредности и животну средину 

заштићеног подручја. Под истим условима дозвољава се планско уређење простора 

за потребе јавног туристичко-рекреативног коришћења простора, чувања, 

одржавања и презентације вредности заштићеног подручја (центри за посетиоце, 

објекти за чуваре и прихват животиња, видиковци, пешачке и бициклистичке стазе,  

пристани и др).  

Није дозвољена изградња: 

- индустријских објеката, укључујући и погоне за резање дрвне грађе, 

прераду дрвних нузпроизвода и рециклажу отпада;  

- објеката за масовни узгој стоке и хладњача;  

- складишта индустријске робе и објеката за складиштење и прераду 

пољопривредних и других производа из откупа;  

- објеката туристичког смештаја осим Просторним планом предвиђених 

објеката за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству укупног 

капацитета до 12 лежаја по домаћинству;  

- кућа за одмор; 

- објеката за производњу електричне енергије, осим постројења за 

коришћење соларне енергије у склопу објекта;  

- водопривредних објеката који ометају размножавање или спречавају 

миграције риба. 

Просторним планом у обухват зона са режимом заштите II степена нису 

укључене изграђене насељске целине, изузев дела центра насеља Штитково.  

За обухваћене изграђене објекте групација и појединачних пољопривредних 

домаћинстава може се одобрити модернизација, замена, реконструкција и/или доградња 

постојећих стамбених, стамбено-туристичких и економских објеката за сопствене 

потребе пољопривредног домаћинства у складу са режимом заштите II степена 

природних вредности, режимом заштите уже зоне (II) санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања и правилима уређења и грађења простора утврђеним у делу 4.6. 

Просторног плана. Изузетак су површине које се налазе у оквиру зоне (I) непосредне 

заштите изворишта на којима није дозвољено задржавање, реконструкција и 

доградња наведених објеката.  

Изван површина које се налазе под режимом зоне (I) непосредне заштите и 

уже зоне (II) санитарне заштите изворишта водоснабдевања могу да се: 

- за пружање туристичких услуга у пољопривредно-туристичком 

домаћинству реконструишу постојеће куће са окућницом и пратећим објектима или 

да се изграде нови смештајни објекти за највише 12 лежаја (тип гостинске 

смештајне јединице или гостинске куће утврђене у делу 4.6.1.1.4. Просторног 

плана) у оквиру постојеће окућнице, односно грађевинске парцеле тог домаћинства 

и објекти за пружање услуга припремања и услуживања хране и пића за највише 50 

једновремених туриста;  

- реконструишу, односно легализују постојеће куће за одмор у складу са 

правилима уређења и грађења простора утврђеним у делу 4.6.1.1.3. Просторног 

плана.  



 Задржавање, реконструкција и легализација постојећих и изградња нових 

објеката и уређење јавних површина из предходних ставова условљена је 

обезбеђењем санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода и 

организованог прикупљања и транспорта отпада. Пољопривредна домаћинства која 

се баве сточарством дужна су да обезбеде санитарно безбедно одлагање стајског 

ђубрета и осоке, тако да не дође до загађења површинских и подземних вода.  

  У зонама са режимом заштите II степена могу да се примењују три модела 

управљања (која се просторно исказују као субзоне), који ће се определити актом о 

проглашењу заштићеног подручја, и то:  

- модел „полудивљине” – са планским управљањем популацијама флоре и 

фауне и њиховим заједницама и стаништима, стриктном заштитом вода и 

релативно малим присуством и утицаја човека, који ће се примењивати на највећем 

делу подручја СРП Увац који је у режиму заштите другог степена, Предела 

изузетних одлика Озрен-Јадовник, СРП Пештерског поља и Парка природе Голија;  

- модел „складне интеракције човека и природе” – уз прикладно 

осавремењени спој традиционалне пољопривреде, старих села, бачија, етно-

туризма и екотуризма, који ће се примењивати на деловима подручја Пештерске 

висоравни и планине Гиљеве, након њиховог проглашења за заштићена подручја и 

зонирања које ће се утврдити актом о проглашењу;  

- модел „одрживог, еколошки одговорног развоја” – за изградњу саобраћајне, 

техничке и туристичке инфраструктуре (без изградње смештајних капацитета), који ће 

се примењивати на делу подручја планине Златар и Златибор након њиховог 

проглашења за заштићена подручја. 

 

Режим заштите III степена 

 

Режим заштите III степена представља либерални модел управљања који, 

према закону,  омогућава селективно коришћење природних ресурса, управљачке 

интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и презентације заштићеног 

подручја и стварање услова за одрживи социо-економски развој. Управљачке 

активности усмерене су на подстицање и омогућавање широког спектра еколошких 

и развојних потреба, са нагласком на унапређењу услова обављања делатности 

(пољопривреда, шумарство) и становања локалног становништва, 

инфраструктурног и комуналног опремања и развоја туризма. Изградња објеката и 

друге активности у простору генерално су прихватљиве, уз услов одржања високог 

квалитета животне средине, пре свега вода, и очувања биолошке разноврсности и 

лепоте и склада предела/пејсажа. 

Потенцијал за установљење овог режима заштите је изузетан, али је неопходна 

подршка на локалном нивоу за спровођење јавног интереса у проглашењу и 

остваривању режима заштите и коришћења простора на заштићеним подручјима. 

Овим режимом обухваћене су непокретности претежно у приватној својини. 

Субјект установљења заштите (држава, локална самоуправа) обезбедиће законом 

прописане накнаде за евентуалне штете настале због забрана и ограничења режима 

заштите у коришћењу непокретности.  

У зони са режимом заштите III степена приоритет има очување и 

унапређење станишта посебно значајних дивљих врста и њихових заједница, 



оптимално управљање популацијама тих врста, очување и презентација 

репрезената гео-наслеђа, очувању и складном уређењу целина са амбијенталним 

вредностима, укључујући такође стара сеоска насеља, традиционално градитељство 

и начин живота.  

У зони са режимом заштите III степена обављају се делатности сточарства 

и других грана пољопривреде, шумарства, водопривреде, туризма, активности 

лова и рекреативног риболова и други видови одрживог развоја засновани на 

водећим принципима заштите природе и животне средине и усмерени на 

обезбеђење добробити за локалну заједницу, одржање, обнову и планско 

уређење села. Могуће је развој мањих индустријско-занатских погона, као што 

је резање грађе, брикетриање отпадака дрвета и слично, као и обављање осталих, 

постојећих делатности уколико испуњавају услове заштите природе и животне 

средине. 

Допуштена је изградња и реконструкција објеката за напред наведене 

намене уколико су усклађене са прописаним режимима зона санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања.  

Зонама у режиму заштите III степена обухваћено је пољопривредно и 

шумско земљиште, као и изграђено земљиште централних делова насеља 

утврђених за центре у мрежи насеља, изграђене насељске целине и делове атара 

који не представља део изграђене насељске целине (групације или појединачна 

пољопривредна домаћинства) у којима ће се контролисати планско уређење и 

изградња простора у складу са правилима уређења и изградње простора утврђеним 

у делу 4.6. Просторног плана и наменама утврђеним просторним и урбанистичким 

планом.  

За пружање туристичких услуга у сеоском туристичком домаћинству могу 

да се адаптирају и реконструишу постојеће куће са окућницом и пратећим 

објектима или изграде нови смештајни објекти за највише 30 лежаја (тип гостинске 

смештајне јединице или гостинске куће утврђене у делу 4.6.1.1.4. Просторног 

плана) у оквиру постојеће окућнице, односно грађевинске парцеле тог домаћинства 

и објекти за пружање услуга припремања и услуживања хране и пића за највише 50 

једновремених туриста.  

Приоритет има изградња смештајних капацитета на постојећем изграђеном 

земљишту обухваћених насеља. Само када је ова могућност исцрпљена, може се 

дозволити проширење постојећег изграђеног земљишта за изградњу нових 

смештајних капацитета у секундарним туристичким центрима на основу 

одговарајућег урбанистичког плана.   

Дозвољена је реконструкција и доградња, односно легализација, постојећих 

кућа за одмор на земљишту у својини власника куће за одмор, у складу са 

правилима уређења и грађења простора утврђеним у делу 4.6.1.1.3. Просторног 

плана. Може да се одобри изградња нових кућа за одмор у започетој зони изградње 

кућа за одмор, на постојећем изграђеном земљишту или у рубној зони оних насеља 

која нису секундарни туристички центри на основу одговарајућег урбанистичког 

плана. У случају комерцијализације постојећих или нових кућа за одмор у туризму 

примењују се правила уређења и изградње простора утврђена у делу  4.6.1.1.4. 

Просторног плана.  



 Задржавање, реконструкција и легализација постојећих и изградња нових 

објеката и уређење изграђених насељских целина из предходних ставова условљена 

је обезбеђењем санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода и 

организованог прикупљања и транспорта отпада. Пољопривредна домаћинства која 

се баве сточарством дужна су да обезбеде санитарно безбедно одлагање стајског 

ђубрета и осоке, тако да не дође до загађења површинских и подземних вода.  

Дозвољено је ограничено коришћење минералних сировина, којим се не 

угрожавају животна средина, станишта и популације значајних и ретких врста 

биљака и животиња, феномени геонаслеђа и интегритет и лепота предела, што 

се проверава у законом прописаном поступку процене утицаја на животну 

средину, и уз спровођење прописаних мера заштите природе и животне средине 

и рекултивације терена.  

Мере заштите прописане за зоне са режимом заштите II степена које се 

односе на очување квалитета животне средине, заштиту земљишта од ерозије, 

управљање отпадом, одржање и унапређење предеоног лика, примењују се и у 

зонама са режимом заштите III степена, пре свега за  забрану изградње 

индустријских објеката, изузев мањих занатско-индустријских погона и затечених 

прерађивачких објекта, преоравање природних ливада и пашњака и заснивање 

ораница на теренима стрмог нагиба и нестабилног педолошког супстрата, 

непрописно руковање хемикалијама, непрописно одлагање отпада, крчење и чисту 

сечу шума, а у складу са прописима који регулишу коришћење и заштиту 

пољпривредног земљишта, шума, вода, управљање отпадом, заштиту животне 

средине и др.  

 

Режими заштитне зоне 

 

С обзиром да режим заштитне зоне заштићених подручја Законом о заштити 

природе није одређен, заштитна зона Специјалног резервата природе Увац која је 

установљена уредбом о заштити у Просторним планом има третман шире зоне 

заштите слива Увца, регионалног изворишта водоснабдевања.  

ППППН Парка природе Голија утврђена је заштитна зона, која на подручју 

Просторног плана обухвата површину од око 6300 ha, при чему се око половине те 

површине налази и на сливном подручју Увца, то јест на простору његове заштитне 

зоне и зоне шире заштите изворишта.  

Режим шире зона заштите изворишта преклапа се на задовољавајући начин 

са генералним циљевима заштите природе.  

Основни захтев је да се установи и примени забрана радова и активности 

које могу довести до загађења вода, неповољних промена других елемената 

животне средине и нарушавања природних вредности. Правни основ за такав 

режим заштитне зоне изворишта проистиче из прописа која уређују питања 

коришћења и заштите вода и из права и обавезе спречавања и отклањања утицаја 

који могу изазвати неповољне промене, или нарушавање вредности заштићеног 

подручја, према одредбама Закона о заштити природе и Закона о заштити животне 

средине које  регулишу заштиту природних вредности, односно вода, тла и 

земљишта, ваздуха, шума, биодиверзитета, флоре и фауне и управљање отпадом и 

опасним материјама. Режим ове зоне практично подразумева стриктну примену 



закона и прописа који регулишу коришћење природних богатстава (шуме, воде, 

пољопривредно земљиште, минералне сировине, лов, риболов и др), планирање и 

изградњу простора, саобраћај, заштиту културних добара и туризам, и пружају 

могућност ефикасније употребе правних и других инструмената заштите животне 

средине.  

Површина територије која је установљена за заштитну зону Уредбом о 

заштити Специјалног резервата природе „Увац” и Просторним планом подручја 

посебне намене Парка природе Голија, уз искључивање површина које се поклапају, 

износи око 148.000 ha, односно 83% површине подручја Просторног плана. С 

обзиром да је на простору заштитне зоне планирано проглашење заштићених 

подручја, на којима ће се на укупној површини од 50.000 ha успоставити режими 

заштите I, II и III степена, режим заштитне зоне, односно шире зоне заштите 

регионалног изворишта водоснабдевања примењиваће се на око 100.000 ha.  
 

4.1.2. Заштитa и одрживо коришћењe непокретних културних добара  

(Реферална карта 3) 

 

4.1.2.1. Утврђивање и заштита непокретних културних добара 

 

На подручју Просторног плана налази се 400 непокретних културних добара. 

Утврђено је и категорисано 16 непокретних културних добара
17

, и то три у 

категорији великог значаја и 13 у категорији културног добра (табела 10.).  

Културна добра од великог значаја су: 

1. Црква брвнара у Кућанима, општина Нова Варош – најмања црква 

брвнара у Србији у засеоку Пета, посвећена празнику Рођења Богородице (Мала 

Госпојина); по начину грађења може се претпоставити да потиче из XVIII века; 

храм је саграђен од масивних борових талпи, са ниским темељима, кровом од 

шиндре и дубоким стрехама, са припратом која је дограђена накнадно; олтарски 

простор одвојен је иконостасном преградом на којој су изузетно вредне Царске 

двери, рад познатог сликара Симеона Лазовића из 1780. год.; 

2. Црква брвнара у Радијевићима, општина Нова Варош – из 1808. год.; по 

начину градње црква је јединствена, постављена на косом терену у облику куће са 

каменим подрумом; основа храма је скоро квадратна са зидовима од талпи и са 

полукружним олтарским простором зиданим ломљеним каменом; кровни покривач 

је од шиндре; иконе су рад познатог иконописца тог времена Андрије Раичевића;  

3. Црква Св. Арханђела Гаврила и Михаила у Ковиљу (Манастир Ковиље), 

општина Ивањица – манастир се састоји од две цркве које су посвећене Светим 

Арханђелима и Светом Николи; старија пећинска црква Светих Арханђела потиче 

вероватно са почетка XIII века; северни зид цркве је подигнут уз мало удубљење у 

стени, па се стога сврстава у пећинске цркве испосничког типа; то је мала 

једнобордна грађевина потпуно замрачене унутрашњости због дограђене цркве 

Светог Николе;  од остатака живописа сачуване су представе Исуса Христа 

Пантократора и ликови Богородице и јеванђелиста; Црква Светог Николе изграђена 

је приликом обнове манастира 1644. г. а ктитор је био  последњи пећки патријарх 
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Гаврило Рашковић; грађевина има један брод са наосом, припратом и касније 

дограђеним ексонартексом; од живописа с половине XVII века сачувано је само 

попрсје Исуса Христа, дело ученика Митрофанове школе.      

Културна добра су: 

1. Црква Св. Тројице у Новој Вароши, општина Нова Варош – из 1862. 

године, градитељ је Перо Нинчић, познати старовлашки неимар; црква је 

монументална једнобродна грађевина са троделним олтарским простором и једним 

кубетом над осмостраним тамбуром; са каменим порталима на улазима у цркву, на 

западној страни храма у овај правоугаони оквир уписана је лунета изнад врата; 

олтарски простор је троделан а његова спољна обрада је у духу романичке 

традиције; црква поседује монументалан иконостас рад сликара Милије Марковића, 

Ристе Чајкановића и Павла Чортановића, међу највреднијим је икона Богородице, 

италокритски рад из XV века;  

2. Зграда старе Општине у Новој Вароши, општина Нова Варош – налази се 

у улици 4. децембра 115, подигнута као управна зграда за потребе смештаја 

турских државних установа; градња је започета крајем XIX века, а завршена 1909. 

г.; има приземље и спрат, правоугаоне је основе, са изражена два бочна и 

централним ризалитом, који асоцира на диванхану и где је смештен главни улаз; 

представља редак пример синтезе европских романтичарских струјања и 

традиционалне исламске архитектуре; 

3. Манастир Дубница у Божетићима, општина Нова Варош – по народном 

веровању цркву је основао Свети Сава, а ближа је истини претпоставка о оснивању 

цркве крајем XVII века у време велике сеобе Срба под патријархом Арсенијем 

Чарнојевићем; манстирска црква Свете Тројице налази се на падини, са источном и 

северном страном укопаном у земљу скоро до висине кровног венца; првобитни 

део грађевине има јасно одвојене целине припрате, наоса и олтарског простора, а 

ексонартекс је касније дограђен, тако да по основном концепту води порекло из 

рашке школе; црква је једнобродна грађевина, са основом у облику слободног 

крста, смештена под један кров налик крововима цркава брвнара; сачувано је 

неколико фрагмената фресака; црква је обновљена у целости пре неколико година; 

4. Црква Св. Арханђела у Буковику, општина Нова Варош – изграђена је 

крајем XVIII века на темељима старије средњовековне цркве; једнобродна 

грађевина зидана ломљеним каменом, са припратом на западној страни, наосом, 

апсидом и кубетом; на цркви је приметно скоро потпуно одсуство рељефне 

декорације и мали бочни прозори; тамбур цркве се истиче богатијом обрадом у 

односу на зидове брода а прозорима ширим него што је то уобичајено за 

поткуполне отворе,  надокнађује се недостатак светлости у храму; иконостас је с 

краја осамдесетих година XVIII века, дело чувеног иконописца Симеона Лазовића; 

5. Кућа народног хероја Момира Пуцаревића у Дрмановићима, општина 

Нова Варош – кућа Данила Пуцаревића у којој је рођен Момир Пуцаревић има 

меморијално-историјски карактер; објекат се састоји од приземља и подрума, 

четвороводни кровни покривач је од шиндре; приземље је грађено бондручном 

конструкцијом, а подрум ломљеним каменом са предњом страном у бондруку; ова 

кућа један је од објеката у окућници који се и даље користи;  

6. Спомен гробље са спомеником мајору Илићу на Јавору, Кушићи, 

општина Ивањица – подигнуто је поводом обележавања тридесетогодишњице 



Јаворског рата; комплекс се састоји од споменика и војничког гробља; споменик је 

обелиск квадратне основе са пирамидалним завршетком од белог студеничког 

мермера; гробље палих војника налази се на потезу између споменика и 

Карађорђевог шанца; спомен гробље и споменик су у добром стању; 

7. Кућа народног хероја Јездимира Ловића у Горњим Лопижама, општина 

Сјеница – кућа народног хероја из 1923/24 године, са правоугаоном основом, две 

етаже (подрум зидан каменом и спрат зидан талпама) и четвороводним кровом 

покривеним шиндром; претрпела је значајне измене у кровној конструкцији 

(двоводна) и покривачу (салонит), са дограђеним тремом који није карактеристика 

овог краја, применом савремених материјала и променама у организацији 

унутрашњег простора куће; 

8. Остаци старог каменог моста на реци Увац у Урсулама, код села Жвале, 

општина Сјеница -  мост је зидан масивно са три распона/лука, слично 

вишеградском мосту; саграђен у време турског надирања у Европу (XVI век), преко 

којег је ишао пут који се у народу назива будимска џада; крајем седамдесетих 

година XX века остаци моста су конзервирани и потопљени у Сјеничко језеро; 

9. Султан Валида џамија у Сјеници, општина Сјеница – највећи верски 

објекат исламске верске заједнице у Републици Србији, подигнут крајем XVIII и 

почетком XIX века као задужбина Тиримузган Кадун, мајке (валиде) султана 

Абдул-Халида; монументални објекат са зидовима од ломљеног камена дебљине 

око 1,0 m, ниском централном куполом са малим прозорским отворима, са 

обновљеним дрвеним тремом и високим, витким савршено озиданим минаретом, 

објекат је у доста добром стању, јер се адекватно користи и одржава; 

10. Велика градина у селима Врсјенице и Крће, општина Сјеница – 

југозападно од села Врсјенице, на брду на граници између Врсјенице и Крћа, на 

платоу облика амфитеатра су остаци зидова кућа и утврђења; локалитет је 

рекогносциран и сондажно истражен (1985–1994) и вршена су систематска 

археолошка истраживања (1995, 1996, 2000. и 2001. године); 

11. Црква и гробље на Радишића брду, 2 kм јужно од Сјенице, општина 

Сјеница – остаци цркве познате као црква Стеве Васојевића, мањих димензија и 

правоугаоне основе; истражена је и конзервирана 1979. године 

12. Црква Св. Вазнесења Христовог у Штављу, општина Сјеница – масивна 

грађевина из XIX века, основног облика тробродне базилике, са централном 

високом куполом изнад источног травеја, равних бело окречених фасада 

рашчлањених плитким аркадама и нишама, која својим изгледом подсећа на 

саборну цркву Св. Николе у Новом Пазару; 

13. Спасојевића кула у Брњици, општина Сјеница – сврстава се у млађу 

варијанту куле као утврђеног стамбеног објекта из прве половине XIX века; 

квадратне основе је са шталом у приземљу,  стамбеним делом на спрату и 

четвороводним кровом покривеним шиндром; објекат је напуштен и у лошем 

стању. 

 
Табела 10. Утврђена и категорисана непокретна културна добра, 2009.  

Р. б. Назив НКД 
Врста 

НКД 

Општина/град  

(КО) 
Бр. КП 

Година 

заштите 
Мере техничке заштите 

Културна добра од великог значаја 

1 
Црква 

брвнара 
СК 

Н. Варош 

(Кућани) 
/ 1979  



Р. б. Назив НКД 
Врста 

НКД 

Општина/град  

(КО) 
Бр. КП 

Година 

заштите 
Мере техничке заштите 

2 
Црква 
брвнара 

СК 
Н. Варош 

(Радијевићи) 
/ 1979  

3 

Црква Св. 

Арханђела 

Гаврила и 

Михаила у 

Ковиљу 

СК 
Ивањица 

(Смиљевац) 
1530 1964 

Не може се вршити раскопавање, рушење, поправљање или 

било какви радови који могу да наруше својства културног 

добра без претходно утврђених посебних услова за 

предузимање мера техничке заштите и сагласности на 

техничку документацију; ако се у току извођења грађевинских 

и других радова наиђе на археолошко налазиште или остатке 
материјалне културе, извођач радова је дужан да одмах, без 

одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за  

заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не  
уништи и не оштети и да се сачува на  месту и положају на 

коме је откривен. 

Културна добра 

4 
Црква Св. 

Тројице 
СК 

Н. Варош 

(Н. Варош) 
1137 1977 '' 

5 
Зграда старе 

Општине 
СК 

Н. Варош 

(Н. Варош) 
925/2 1997 '' 

6 
Манастир 

Дубница 
СК 

Н. Варош 

(Божетићи) 
1788 1974 '' 

7 
Црква Св. 

Арханђела 
СК 

Н. Варош 

(Буковик) 
2674 1983 '' 

8 
Кућа М. 

Пуцаревића 
СК 

Н. Варош 

(Дрмановићи) 
694 1976 

Замена корвног покривача од шиндре; санација зидова објекта, 

малтерисање и кречење. 

9 

Спомен 

гробље са 

спомеником 

мајору 

Илићу на 

Јавору 

ЗМ 
Ивањица 
(Кушићи) 

2441, 

2438, 

2439 

1997  

10 

Кућа 
народног 

хероја 

Јездимира 
Ловића 

СК 

Сјеница 
(Горње 

Лопиже) 

1011 1950 

Реконструисање оригинални крова на четири воде и враћање 
оригиналног кровног покривач од шиндре; уклањање 

дограђеног трема испред главног улаза у објекат; уређење 

унутрашњости и враћање оригиналног покућства. 

11 

Остаци 

старог 
каменог 

моста на 

реци Увац 

СК 
Сјеница 
(Урсуле) 

4292 1949  

12 

Султан 

Валида 

џамија у 

Сјеници 

СК 
Сјеница 

(Сјеница) 
918 1989 

Обнова оштећених делова и малтерисање фасаде; уређење и 

одржавање тротоара; чишћење и уређење гробља у оквиру 

џамијског дворишта; исправљање и презентација старих 

нишана.  

13 

Велика 

градина у 

селима 
Врсјенице и 

Крће 

АН 

Сјеница 

(Врсјенице и 

Крће) 

622, 623, 

624, 626, 

656, 667, 

617, 618, 

619, 620, 

621, 625, 

627, 656, 

666 

1994 

Забрањује се: неовлашћено копање, одношење камена и  земље 

са налазишта; складиштење материјала и стварање  депонија; 

градња објеката трајног или привременог карактера који нису 

у функцију културног добра; промена  конфигурације терена; 

промена вегетације на локалитету, сечење стабала или 

пошумљавање терена, као и превлачење стабала преко 

локалитета; неовлашћено прикупљање археолошког 

материјала; просипање и одлагање отпадних и штетних 

материјала. Дозвољава се: извођење грађевинских радова и 

промена облика терена само уз очување изворне матрице, 

вегетације и претходно обезбеђених археолошких 

истраживања, уз адекватну презентацију налаза; изградња 
објеката  инфраструктуре само под условима и надзором 

надлежне службе заштите. 

14 

Црква и 

гробље на 
Радишића 

брду 

АН 
Сјеница 

(Сјеница) 
4261 1997  

15 

Црква Св. 

Вазнесења 

Христовог у 

Штављу 

СК 
Сјеница 

(Штаваљ) 
4161 2000 

Најхитније је предузимање конзерваторско-рестаураторских 

радова на санацији влаге унутар цркве; санација крова на 

местима прокишњавања; забрана даљег ширења активног 

гробља; поправка дотрајалих тротоара и обезбеђење објекта од 



Р. б. Назив НКД 
Врста 

НКД 

Општина/град  

(КО) 
Бр. КП 

Година 

заштите 
Мере техничке заштите 

површинских вода; реконструкција ограде црквене порте. 

16 

Спасојевића 

кула у 

Брњици 

СК 
Сјеница 

(Брњица) 
2270/2 2001 

Замена четвороводне кровне конструкције и препокривање  

шиндром; ињектирање пукотина на каменим зидовима;  

санација темељног зида; замена столарије; реконструкција 

улазног степеништа и трема; уређење унутрашњости објекта. 

Легенда: НКД-непокретно културно добро, КО-катастарска општина, КП-катастарска парцела, СК-споменик 

културе, ЗМ-знаменито место, АН- археолошко налазиште  

Напомена: Редни број НКД у табели одговара редном броју НКД на Рефералној карти 3. Просторног плана 

 

У досадашњем периоду, заштићена околина утврђена је само за Спомен 

гробље са спомеником мајору Илићу на Јавору у општини Ивањица. 

Добра која уживају претходну заштиту заступљена су у виду седам 

просторно културно-историјских целина, 14 знаменитих места, 71 споменика 

културе и 292 археолошка налазишта  

(табела 11.). 
 
 Табела 11. Добра која уживају претходну заштиту, 2009.  

Р. б. 

Назив добра које 

ужива претходну 

заштиту 

Општина/град (КО) Опис добра које ужива претходну заштиту 
Период  

изградње 

Мере техничке заштите 

Напомене 

Просторно културно-историјске целине 

1.  Заселак Томићи Н. Варош (Ојковица) 

Група брвнара са каменим подрумом и 

четвороводним кровом покривеним каменим 

плочама.  

 
Враћање објеката у 

првобитно стање 

2.  
Историјско језгро 

града Нова Варош 
Н. Варош (Н. Варош) 

Старе грађевина приближно исте висине 

којима доминира неколико вреднијих објеката, 

и то: куће Тахира Шећерагића, Хаџи 

Муртезића, браће Томић, Јове Ристића, у 

Карађорђевој бр. 59, 61, 64, 88 и у Роде 

Стевовића бр. 44 и 46; Соколски дом; као и 

целина у Карађорђевој бр. 123, 132, 134, 135, 

138, 142. 

 

Урбанистичка заштита и 

валоризација градитељског 

наслеђа  

3.  
Центар села 

Штитково 
Н. Варош (Штитково) 

Црква са гробљем, велика спратна школа, стара 

механа, више стамбених објеката традицио-

налне архитектуре, воденица на улазу у село. 

 

Урбанистичка заштита и 

валоризација градитељског 

наслеђа  

4.  Заселак Поледице Ивањица (Ерчеге) 

Куће брвнаре над каменим подрумом који је 

малтерисан и кречен, покривене каменим 

плочама 

  

5.  Колибе Поледица Ивањица  (Ерчеге) 

Скучене брвнаре на пашњацима за боравак 

чобана, прераду млека, чување млечних 

производа са шталама за стоку. 

  

6.  Колибе Стеванића Ивањица (Ерчеге) ''   

7.  
Просторна културно - 

историјска целина 
Сјеница (Сјеница) 

Више породичних кућа у градском језгру, 

спратни објекти са каменом зиданим 

приземљем и спратом у бондрук систему, са 

улазним тремом у приземљу и на спрату, 

четвороводних кровова покривених шиндром. 

Издвајају се куће: Куртагића, Врцића, Хафица 

Смаја Бећирагића и Росе Аничић 

 

Обнова урушене 

Спаховића куће 

Санација свих осталих 

објеката и утврђивање нове 

намене, у првом 

реду за туризам 

 

Знаменита места 

8.  

Спомен-чесма палим 

и умрлим ратницима 

1912-1918 

Н. Варош (Радоиња) 
Спомен-чесма посвећена ратницима из I 

светског рата из села Радоиња и Вранеша. 
1928. г  

9.  
Споменик палим 

борцима НОР-а и 

жртвама 

Н. Варош (Радоиња) 
Споменик у центру села од рустичног камена 

са спомен плочом.  
1955. г Реконструисан 1984. г 

10.  
Два шанца на брду 

Бандера 
Н. Варош (Тиква) 

Већи шанац правоугаоног облика са заобљеним 

ивицама и мањи кружног облика 
  

11.  
Шанац на 

шапоњском брду 
Н. Варош (Тиква) Мањи шанац кружног облика   



Р. б. 

Назив добра које 

ужива претходну 

заштиту 

Општина/град (КО) Опис добра које ужива претходну заштиту 
Период  

изградње 

Мере техничке заштите 

Напомене 

12.  Два шанца Н. Варош (Брдо)    

13.  
Споменик 

Калипољској бици 

Н. Варош 

(Лепојевићи) 

Споменик Калипољској бици (1876. г.) у виду 

камене куле са 3 пушкарнице  
2002. г  

14.  
Споменик војводи 

Петру Бојовићу 

Н. Варош 

(Мишевићи) 

Спомен-чесма од тесаног камена у виду 

обелиска, са бронзаним ликом  Петра Бојовића  
2002. г  

15.  
Споменик војводи 

Петру Бојовићу 
Н. Варош (Н. Варош) 

Монументална  бронзана фигура на 

истоименом тргу, висока 2,70 м на гранитном 

постаменту, дело вајара Миодрага Живковића 

1997. г  

16.  

Споменик Трећој 

пролетерској 

(санџачкој) бригади 

Н. Варош (Н. Варош) 

Споменик од клесаног камена у виду 

зарубљене пирамиде са бронзаном  буктињом 

на врху  

 

Дислоцирање дечијег 

игралишта из непосредне 

близине споменика 

17.  
Спомен бисте испред 

зграде Старе општине 
Н. Варош (Н. Варош) 4 спомен-бисте бораца НОР-а златарског краја    

18.  
Спомен-гробница и 

костурница 
Н. Варош (Н. Варош) 

Заједничка гробница и костурница 122 

погинула борца овог краја у порти цркве  

Свете Тројице 

  

19.  

Спомен обележје на 

Раскрсници 

ратницима 

ослободилачких 

ратова 

Ивањица (Кушићи) 

Споменик крајпуташ посвећен историјским 

догађајима на планини Јавор, камени обелиск 

висине преко 4 м.  

2001. г  

20.  Василијина чесма Ивањица (Кушићи) 
Спомен-чесма на месту- стецишту устаника и 

комита у ратовима са Турцима. 
2001. г  

21.  Шанац Ивањица (Кушићи)    

Споменици културе 

22.  
Црква Св. Јована 

Крститеља 
Н. Варош (Негбина) 

Из 1879. г. по пројекту Момира Коруновића. 

Има основу уписаног крста сажетог типа Црква 

је делимично осликана, дрвени иконостас са 

богатом резбаријом и иконама скромне 

уметничке вредности 

1940. г  

23.  Крајпуташ Н. Варош (Кућани)    

24.  
Стара школа 

 
Н. Варош (Радоиња) 

Двоетажни објекат у коме је 1941. г. био 

Врховни штаб НОБ у II светском рату. 

прва деценија  

XX в 
Поправка фасаде и крова 

25.  
Сеоска школа 

 
Н. Варош (Ојковица) 

Подрум од тесаног  камена, приземље од опеке, 

четвороводни кров покривен  црепом.  

после II светског 

рата (?) 
 

26.  
Сеоска школа 

 
Н. Варош (Трудово) 

Приземни објекат са темељима од тесаног 

камена, приземљем од опеке, улазном лођом на 

предњој фасади 

 

Поправка кровног 

покривача, фасаде и 

степеништа 

27.  
Куће Милорада 

Гагричића 
Н. Варош (Трудово) 

2 куће брвнаре над каменим подрумом, покри-

вене каменим плочама и фалцованим црепом 
  

28.  Крајпуташ Н. Варош (Амзићи)    

29.  
Споменик у порти 

цркве Св. Јована 
Н. Варош (Вилови)    

30.  
Стара школа 

 
Н. Варош (Дебеља) 

Двоетажни објекат (основе у облику слова Т), 

подрум и приземље од камена, спрат у бондрук 

конструкцији, кров  покривен црепом.  

  

31.  
Кућа Слободана 

Татовића 
Н. Варош (Тисовица) 

Кућа брвнара над каменим подрумом, 

покривена сламом. 
  

32.  
Сеоско гробље 

 
Н. Варош (Буковик)    

33.  
Сеоска школа 

 
Н. Варош (Буковик) 

Подрумски део од тесаног камена, приземље 

од опеке, покривен црепом.  

после II светског 

рата (?) 
 

34.  Кућа Зорана Обућине Н. Варош (Буковик) Брвнара покривена сламом. 
током II светског 

рата 
 

35.  
Кула Милијана 

Новковића 

Н. Варош 

(Лепојевићи) 

Стамбени објекат од камена, са четвороводним 

кровом препокривеним лимом. 
 

Замена кровног покривача 

и улазних врата 

36.  
Домаћинство Небојше 

Лојаничића 
Н. Варош (Акмачићи) 

Домаћинство чине кућа, млекаре, фуруна, 

качара, амбар, кућери и штале. 
  

37.  Сеоско гробље Н. Варош (Акмачићи)    

38.  
Кућа Милисава 

Бјелића 

Н. Варош 

(Дрмановићи) 

Кућа грађена дрвеним талпама, покривена 

шиндром. 
  



Р. б. 

Назив добра које 

ужива претходну 

заштиту 

Општина/град (КО) Опис добра које ужива претходну заштиту 
Период  

изградње 

Мере техничке заштите 

Напомене 

39.  Сеоска школа 
Н. Варош 

(Радијевићи) 

Двоетажни објекат грађен у бондрук 

конструкцији. Четвороводни кров покривен 

фалцованим црепом уместо шиндром.  

после II светског 

рата 

Замена кровног покривача, 

поправка фасаде  

40.  Сеоска школа 
Н. Варош 

(Мишевићи) 

Приземан објекат од ломљеног камена, 

покривен црепом 

после II светског 

рата 
Поправка фасаде 

41.  Крајпуташ 
Н. Варош 

(Мишевићи) 
   

42.  Џамија Н. Варош (Н. Варош) 
Део просторно културно-историјске целине-

Историјско језгро града Нова Варош 
  

43.  
Кућа Тахира 

Шећерагића – 

Ул.Зорана Ђинђића 

Н. Варош (Н. Варош) 

 
''   

44.  
Кућа Хаџи Муртезића 

– Карађорђева 56 

Н. Варош (Н. Варош) 

 
''   

45.  
Кућа браће Томић – 

Карађорђева 94 

Н. Варош (Н. Варош) 

 
''   

46.  
Соколски дом – 

Карађорђева 106 
Н. Варош (Н. Варош) ''   

47.  
Кућа Јова Ристића – 

Карађорђева 140 

Н. Варош (Н. Варош) 

 
''   

48.  
Целина у Крађорђевој 

улици: куће бр. 123, 

132, 134, 135, 138, 142 

Н. Варош (Н. Варош) 

 
''   

49.  
Кућа у Карађорђевој 

59 

Н. Варош (Н. Варош) 

 
''   

50.  
Кућа у Карађорђевој 

61 
Н. Варош (Н. Варош) ''   

51.  
Кућа у Карађорђевој 

64 
Н. Варош (Н. Варош) ''   

52.  
Кућа у Карађорђевој 

88 
Н. Варош (Н. Варош) ''   

53.  
Куће у улици Рода 

Стевовића бр 44 и 46 
Н. Варош (Н. Варош) ''   

54.  
Крајпиташи код 

фабрике ИТИ 
Ивањица (Кушићи)    

55.  Стара школа Ивањица (Кушићи)    

56.  Видаковића чардак 
Ивањица  

(Кушићи) 

Високи чардак грађен бондручном конструкци-

јом, покривен каменим плочама, са доксатом  
  

57.  Крајпуташ 
Ивањица  

(Равна Гора) 
   

58.  Карађорђев шанац Ивањица (Смиљевац)    

59.  
Кућа Милоша 

Максимовића 
Ивањица (Смиљевац) 

Кућа брвнара над каменим подрумом, 

покривена каменим плочама. 
  

60.  Сеоска школа 
Пријепоље 

(Аљиновићи) 

Приземан објекат од ломљеног камена 

Четвороводни кров је покривен фалцованим 

црепом уместо шиндром. 

1926-27. г 
Замена кровног покривача, 

малтерисање и кречење 

61.  Сеоско гробље 
Пријепоље 

(Аљиновићи) 
   

62.  
Кућа Вукашина и 

Драгана Нишевића 

Пријепоље 

(Мушковина) 

Кућа брвнара над каменим подрумом, 

покривена шиндром и  сламом. 
  

63.  Сеоско гробље 
Пријепоље 

(Мушковина) 
   

64.  
Кућа Расима 

Прашовића 
Сјеница (Кладница) 

Стамбени објекат грађен од брвана, са каменом 

зиданим подрумом, оригинално покривен 

шиндром 

Прва половина 

XX в 

 

Замена кровног покривача 

Уређење дворишта 

 

65.  
Куће Мушана и Хида 

Папића 
Сјеница (Урсуле) 

Два стамбена објекта са заједничким 

кровним покривачем од сламе 

 

Почетак XX в 

 

Замена кровног покривача, 

реконструкција, санација 

фасаде 

66.  
Кућа Нурадина 

Халиловића 
Сјеница (Урсуле) 

Већи стамбени објекат са кровним покривачем 

од сламе 
 

Малтерисање и кречење 

зидова 

67.  
Кућа Крунислава 

Трмчића 

Сјеница (Горње 

Лопиже) 

Брвнара покривена сламом, са подрумом испод 

дела објекта 

 

 

Санација и препокривање 

објекта, реконструкција 

хлебне пећи 

68.  Црква Св. Георгија 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
Једнобродна правоугаона    

69.  Стара школа 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
 

Крај XIX и 

почетак XX в 

Темељна реконструкција и 

рестаурација објекта, са 

новом јавном наменом 



Р. б. 

Назив добра које 

ужива претходну 

заштиту 

Општина/град (КО) Опис добра које ужива претходну заштиту 
Период  

изградње 

Мере техничке заштите 

Напомене 

70.  
Кућа Радојка 

Шекуларца 
Сјеница (Чедово) 

Двоспратна брвнара са подрумом, покривена 

сламом 
 

Делимична поправка 

кровног покривача и 

уређење дворишта 

71.  Кућа Неша Милевића Сјеница (Брњица) 
Стамбени објекат у бондрук систему, покривен 

сламом, са каменом зиданим подрумом 

Прва половина 

XX в 

 

 

72.  
Кућа Радмиле 

Ђоковић 

Сјеница 

(Шаре) 

Два стамбена објекта у бондрук систему, млађи 

објекат са каменом зиданим подрумом 

Почетак XX в и 

између два св. 

рата 

Делимична поправка 

кровног покривача 

73.  
Домаћинство Божа 

Милинковића 
Сјеница (Машовиће) 

Комплетно очувано домаћинство са два 

стамбена и помоћним објектима, покривеним 

сламом 

 

Санација темеља, 

препокривање објеката, 

уређење домаћинства 

 

74.  
Воденица Милорада 

Јовановића 
Сјеница (Тријебине) 

Воденица поточара зидана талпама и 

покривена шиндром 

 

 

Замена кровне констру-

кције са препокривањем, 

реконстуркција механизма 

за млевење и др. 

75.  
Воденица у 

Грабовици 
Сјеница (Тријебине) 

Воденица поточара зидана талпама и 

покривена шиндром 

 

 

Делимично препокривање 

крова, реконструкција 

механизма за млевење. 

76.  Сточарски станови Сјеница (Дубница) 
Неколико сточарских станова Хасановића, 

плетених од прућа и покривених сламом 
  

77.  Стара општина Сјеница (Раждагиња) 

Објекат од талпи са каменом зиданим 

подрумом, оригинално покривен шиндром 

 

Крај XIX и 

почетак XX в 

 

Враћење оригиналног 

кровног покривача, 

санација темеља и фасаде 

78.  Кућа Џелила Тајића Сјеница (Раждагиња) 

Велики стамбени објекат са каменим 

подрумом, спрат у комбинацији камена и 

баскија, покривен шиндром, вероватно са 

тремом 

 

Враћање оригиналног 

кровног покривача, замена 

оштећене столарије и 

реконструкција трема 

79.  
Воденица Даута 

Броње 
Сјеница (Житниће) 

Очувана воденица поточара са оригиналним 

механизмом од дрвета, зидови од прућа, 

покривена сламом 

 
Замена дрвеног бадња 

новим 

80.  Хаџића чардак Сјеница (Тузиње) 

Стамбени објекат који је коришћен као 

молитвено место, камени подрум, спрат од 

баскија, са махрабом на предњој фасади, 

покривен шиндром 

1921. г 

 

Враћање оригиналног 

покривача, замена 

оштећених делова фасаде, 

санација темеља 

 

81.  Сточарски станови Сјеница (Тузиње) 

Од некадашња 42 сточарска стана очувано је 4 

плетених прућем и покривених сламом, са 

оплетеним торовима 

 
Препокривање дела 

објеката 

82.  Воденице на врелу Сјеница (Сјеница) 
Две старе воденице великих димензија, 

делимично срушене 
 

Реконструкција објеката и 

механизама за млевење, 

препокривање шиндром  

83.  
Црква Св. Апостола 

Петра и Павла 
Сјеница (Сјеница) 

Црква, парохијски дом, зидани звоник и нови 

парохијски дом у изградњи.  
Крај XIX в 

Санација капиларне влаге и 

тротоара 

 

84.  Ћатовића кућа Сјеница (Сјеница) 

Стамбени објекат са каменим приземљем, 

чатма на спрату, покривен фалцованим црепом 

и оригиналним ентеријером. Поред објекта је 

џамија мањих димензија са минаретом 

Друга половина 

XIX в 
 

85.  Ћилимарска школа Сјеница (Сјеница) 

Приземни објекат на каменим темељима, зидан 

у бондрук систему, четвороводни кров 

покривеним фалцованим црепом. 

 

Потпуна реконструкција. 

Утврђивање нове намене 

 

86.  Војничке ливаде Сјеница (Сјеница) Војни објекат из Аустроугарског периода  Утврђивање нове намене 

87.  Стара зграда биоскопа Сјеница (Сјеница) Спратни објекат симетричне структуре  Рестаурација објекта 

88.  Черкезка кућа Сјеница (Сјеница) 

Стамбени спратни објекат са четвороводним 

кровом покривеним фалцованим црепом, 

богате фасадне орнаментике 

1931. г 

 

Враћање дрвене столарије 

у приземљу објекта. 

89.  
Зграда у стилу 

Модерне 
Сјеница (Сјеница) 

Спратни објекат који је представник српске 

послератне модерне, одличних пропорција са 

полукружним улазним делом објекта 

 

Рестаурација фасаде 

објекта 

 

90.  Стамбена зграда Сјеница (Сјеница) 

Стамбени објекат на главном градском тргу, 

представник реалног социјализма. Једноставан, 

одличних пропорција и симетричан 

  

91.  Сточарски станови Тутин (Бороштица) 
Већи број привредних објеката од дрвета 

покривених сламом 
 

Очување облика, фасадне и 

кровне обраде објекта 

92.  
Кућа Комјена 

Поповића 
Тутин (Суви До) 

Стамбени објекат са тремом и каменом 

зиданим подрумом, покривен шиндром 
 '' 

Археолошка налазишта 
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93.  
Лисчијак/Римско 

гробље 
Н. Варош (Акмачићи) очувано гробље средњи век рекогносцирање 2009. г 

94.  Грчко гробље Н. Варош (Акмачићи) предање, нема трагова гробља  рекогносцирање 2009. г 

95.  
Соколац, засеок 

Дробњаковићи 
Н. Варош (Акмачићи) остаци града Соколца средњи век (?) рекогносцирање 2009. г 

96.  Бабунски кик/Бабуне Н. Варош (Акмачићи) остаци грчке насеобине (?)  рекогносцирање 2009. г 

97.  Грчко гробље Н. Варош (Амзићи) предање, нема трагова гробља  рекогносцирање 2009. г 

98.  Грчко гробље Н. Варош (Амзићи) остаци некрополе средњи век рекогносцирање 2009. г 

99.  Шибови Н. Варош (Брдо) остаци цркве (?)  рекогносцирање 2009. г 

100.  Зечевића гробље Н. Варош (Брдо) остаци некрополе  рекогносцирање 2009. г 

101.  Збориште Н. Варош (Брдо) предање, нема трагова цркве  рекогносцирање 2009. г 

102.  Грчко гробље Н. Варош (Буковик) остаци гробља  рекогносцирање 2009. г 

103.  Црквине Н. Варош (Буковик) 
споменик са овог локалитета узидан у зид 

цркве у Буковику (?) 
средњи век (?) рекогносцирање 2009. г 

104.  Гробнице Н. Варош (Буковик) предање, нема трагова  рекогносцирање 2009. г 

105.  
Градина и римски 

бунар 
Н. Варош (Буковик) остаци утврђеног насеља (?) праисторија рекогносцирање 2009. г 

106.  Црквина/Вршовина Н. Варош (Буковик) остаци цркве у активном гробљу  рекогносцирање 2009. г 

107.  Грчко гробље Н. Варош (Бурађа) остаци некрополе  рекогносцирање 2009. г 

108.  Црквина Н. Варош (Вранеша) зарушена црква 
између два св. 

рата (?) 
рекогносцирање 2009. г 

109.  Црквина Н. Варош (Дебеља) назив, нема трагова  рекогносцирање 2009. г 

110.  Грчко гробље Н. Варош (Дебеља) некропола средњи век рекогносцирање 2009. г 

111.  Чечарје 
Н. Варош 

(Дрмановићи) 
назив, нема трагова  рекогносцирање 2009. г 

112.  Грчко гробље Н. Варош (Комарани) остаци гробља  рекогносцирање 2009. г 

113.  Црквине Н. Варош (Комарани) назив, нема покретних налаза  рекогносцирање 2009. г 

114.  Тртовића гробље Н. Варош (Комарани) култно место  рекогносцирање 2009. г 

115.  Црквина Н. Варош (Кућани) 
предање, нема трагова гробљанске капеле, 

односно цркве 
 рекогносцирање 2009. г 

116.  
Кула Милијана 

Новковића 

Н. Варош 

(Лепојевићи) 

сполија узидана у зид куле; капител у 

дворишту 
 рекогносцирање 2009. г 

117.  
Грчка црква, Бабин 

гроб 

Н. Варош 

(Лепојевићи) 
предање, нема трагова грчке цркве  рекогносцирање 2009. г 

118.  Римске куће 
Н. Варош 

(Лепојевићи) 
остаци грађевина  рекогносцирање 2009. г 

119.  
Црквина и Грчко 

гробље 

Н. Варош 

(Лепојевићи) 
остаци цркве и гробља средњи век рекогносцирање 2009. г 

120.  Молитва 
Н. Варош 

(Мишевићи) 
назив, нема трагова  рекогносцирање 2009. г 

121.  Грчко гробље 
Н. Варош 

(Мишевићи) 
остаци српске некрополе на активном гробљу средњи век рекогносцирање 2009. г 

122.  Црква Св. Тројице 
Н. Варош 

(Н. Варош) 

антички споменици узидани у цркву Св. 

Тројице 
II-III в рекогносцирање 2009. г 

123.  Градина Н. Варош (Ојковица) 
остаци цркве и римског надгробног споменика 

типа стела 
 рекогносцирање 2009. г 

124.  
Црквина у 

Варкашевини 
Н. Варош (Ојковица) остаци цркве на активном гробљу  рекогносцирање 2009. г 

125.  
Грчко гробље, засеок 

Шиповик 

Н. Варош 

(Радијевићи) 
остаци гробља (?)  рекогносцирање 2009. г 

126.  
Пут Радоиња – 

Рутоши 
Н. Варош (Радоиња) неколико мањих хумки праисторија рекогносцирање 2009. г 

127.  Бјелинско поље Н. Варош (Радоиња) 
фрагменти опеке, камени шут, покретни 

археолошки материјал 
 рекогносцирање 2009. г 

128.  Стара основна школа Н. Варош (Радоиња) 
део трасе римског пута у дворишту школе; 

антички споменик типа стеле узидан у 

довратник зграде школе 

 рекогносцирање 2009. г 

129.  Градина Н. Варош (Радоиња) остаци утврђења праисторија рекогносцирање 2009. г 

130.  Пут према брани Н. Варош (Радоиња) остаци некрополе средњи век рекогносцирање 2009. г 

131.  Ћирковића црквина Н. Варош (Радоиња) остаци грађевине и некрополе средњи век рекогносцирање 2009. г 

132.  Гробљанице Н. Варош (Радоиња) остаци базилике и некрополе средњеи век рекогносцирање 2009. г 

133.  Град Клак Н. Варош (Радоиња) остаци утврђења Клак средњи век рекогносцирање 2009. г 

134.  Црквина Н. Варош (Сеништа) предање, нема трагова цркве  рекогносцирање 2009. г 

135.  Мрљине колибе Н. Варош (Тисовица) назив, нема трагова  рекогносцирање 2009. г 

136.  Грчко гробље Н. Варош (Тисовица) 
Предање нема трагова цркве на активном 

гробљу 
 рекогносцирање 2009. г 
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137.  Градина Н. Варош (Трудово) назив, нема покретног археолошког материјала  рекогносцирање 2009. г 

138.  Грчко гробље Н. Варош (Трудово) остаци гробља (?)  рекогносцирање 2009. г 

139.  
Испод савременог 

гробља 
Н. Варош (Трудово) предање, нема трагова манастира  рекогносцирање 2009. г 

140.  Манастир Н. Варош (Трудово) предање, нема трагова манастира  рекогносцирање 2009. г 

141.  Грчко гробље Н. Варош (Штитково) остаци гробља (?)  рекогносцирање 2009. г 

142.  
Црквина  и Грчко 

гробље 

Ивањица 

(Васиљевићи) 
предање, нема трагова цркве и гробља (?)  рекогносцирање 2009. г 

143.  Градина 
Ивањица 

(Васиљевићи) 
некропола под стећцима средњи век рекогносцирање 2009. г 

144.  Црквина Ивањица (Ерчеге) предање, нема трагова цркве  рекогносцирање 2009. г 

145.  Царевића црквина Ивањица (Ерчеге) предање, нема трагова грађевине  рекогносцирање 2009. г 

146.  Краљев гроб Ивањица (Ерчеге) два рова, усека и тумул (?)  рекогносцирање 2009. г 

147.  Црквина Ивањица (Ерчеге) остаци цркве (?)  рекогносцирање 2009. г 

148.  Црквина Ивањица (Кушићи) предање, нема трагова цркве  рекогносцирање 2009. г 

149.  Црквина Ивањица (Равна Гора) остаци гробљанске капеле на активном гробљу  рекогносцирање 2009. г 

150.  Грчко гробље Ивањица (Равна Гора) један споменик крајпуташ  рекогносцирање 2009. г 

151.  Грчко гробље Ивањица (Смиљевац) трагови грчког гробља  рекогносцирање 2009. г 

152.  Црквина 
Пријепоље 

(Аљиновићи) 
  рекогносцирање 2009. г 

153.  Грчко гробље Пријепоље (Караула) остаци гробља (?)  рекогносцирање 2009. г 

154.  Грчко гробље 
Пријепоље 

(Мушковина) 
некропола и остаци цркве (?) средњи век рекогносцирање 2009. г 

155.  Град Сјеница (Сјеница) Утврђење у центру града, нема остатака почетак XVII в  

156.  
Црква св. Петра и 

Павла 
Сјеница (Сјеница)  

крај XIX, 

почетак XX в 

 

157.  Султан валиде џамија Сјеница (Сјеница)  
друга половина 

XIX в 

 

158.  
Црква Стеве 

Васојевића 
Сјеница (Сјеница) црква са некрополом  

 

159.  Крајиште Сјеница (Сјеница) 40 хумки   

160.  Црквина – Увац Сјеница (Сјеница) некропола и црква (?)  рекогносцирање 2006.  

161.  Пријепољски шанац Сјеница (Сјеница)  
Карађорђе,  

1809. г 

рекогносцирање 2006.  

162.  Шанац на Пети Сјеница (Сјеница)   рекогносцирање 1985.  

163.  Муслиманско гробље Сјеница (Сјеница) велико гробље са џамијом 
друга половина 

XVII в 

рекогносцирање 2006.  

164.  Шанац - Дубиње Сјеница (Сјеница) затворени шанац у облику редута  рекогносцирање 1985. 

165.  Грчко гробље Сјеница (Медаре) остаци гробља  рекогносцирање 1998. 

166.  Црквина Сјеница (Тријебине) остаци гробља и цркве  рекогносцирање 1980. 

167.  Црквина Сјеница (Тријебине) остаци гробља и цркве  рекогносцирање 1979. 

168.  Сатовско гробље Сјеница (Тријебине) остаци гробља (?)  рекогносцирање 1979. 

169.  Богомоља Сјеница (Царичина) стара царина (?)  рекогносцирање 1983. 

170.  Грчко гробље Сјеница (Царичина) некропола  рекогносцирање 1979. 

171.  Грчко гробље Сјеница (Праља) остаци гробља и тумул  рекогносцирање 1983. 

172.  Грчко гробље Сјеница (Праља) остаци гробља  рекогносцирање 1983. 

173.  Селиште Сјеница (Праља) насеље (?)  рекогносцирање 1983. 

174.  Црквина Сјеница (Праља) остаци цркве са малом некрополом  рекогносцирање 1979. 

175.  Кулина Сјеница (Праља) остаци турског утврђења (?)  рекогносцирање 1979. 

176.  Микулића гробље Сјеница (Праља) остаци средњевековног гробља  рекогносцирање 1979. 

177.  Молитва Сјеница  (Шушуре) култно место  рекогносцирање 1983. 

178.  Грчко гробље Сјеница  (Шушуре) остаци надгробних споменика и цркве  рекогносцирање 1983.  

179.  Калудра Сјеница  (Шушуре) трагови рудишта  рекогносцирање 1983. 

180.  Грчке куће Сјеница  (Шушуре) остаци рударског насеља  рекогносцирање 1983. 

181.  Утврђење Сјеница (Боровићи) остаци турског утврђења (?)   

182.  Пашина табља Сјеница (Калипоље) остаци шанчева, можда и утврђења 
Јаворски рат 

(1876-1878) 

рекогносцирање 1980. 

183.  Кршла Сјеница (Калипоље) остаци објекта куле (?) 
друга половина 

XIX в 

рекогносцирање 1980. 

184.  Гај – Пећине Сјеница (Кладница) остаци цркве и гробља  рекогносцирање 1980. 
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185.  Огријевац Сјеница (Кладница) 
трагови објекта куле (?) 

 

Јаворски рат 

(1876-1878) 

рекогносцирање 1980. 

186.  Џамија Сјеница (Кладница) 
џамија са дрвеним тремом, 

минаретом и објектом мектеба 
 

рекогносцирање 1980. 

187.  Латинско гробље Сјеница (Папићи) остаци цркве са некрополом  рекогносцирање 1985. 

188.  
Селиште или 

Дуварине 
Сјеница (Понорац) трагови кућа  

рекогносцирање 1979. 

189.  Грчко гробље Сјеница (Понорац) остаци некрополе  рекогносцирање 1979. 

190.  Крш Сјеница (Понорац) трагови кућа  рекогносцирање 1979. 

191.  Црквина 
Сјеница (Сугубине 

Доње) 
остаци цркве и веће некрополе  

рекогносцирање 1979. 

192.  
Дуваринe и Латинско 

гробље 

Сјеница (Сугубине 

Доње) 

трагови насеља и некрополе (?) 

 
 

рекогносцирање 1979. 

193.  Градина 
Сјеница (Сугубине 

Доње) 
15 хумки средњи век (?) 

рекогносцирање 2006. 

194.  Латинско гробље 
Сјеница (Сугубине 

Доње) 
остаци гробља  

рекогносцирање 2006. 

195.  Хумке 
Сјеница (Сугубине 

Доње) 

15 хумки 

 
средњи век (?) 

рекогносцирање 2006. 

196.  Ханишта 
Сјеница (Сугубине 

Доње) 
остаци 2 објекта (ханова?)  

рекогносцирање 2006. 

197.  Грчко гробље 
Сјеница 

(Урсуле) 

остаци цркве са некрополом 

 
 

рекогносцирање 1985. 

198.  Брдо Сјеница (Урсуле) трагови 2 куће 

 
 рекогносцирање 1985. 

199.  Јагодина долина Сјеница (Урсуле) остаци кућа  рекогносцирање 1985. 

200.  Халуга Сјеница (Урсуле) остаци 4 куће 

 
 рекогносцирање 1985. 

201.  Мујина вртача Сјеница (Урсуле) трагови малог гробља (?)  рекогносцирање 1985. 

202.  Грчко гробље Сјеница (Багачиће) остаци некрополе  рекогносцирање 1985. 

203.  Молитва Сјеница (Бачија) култно место  рекогносцирање 1985. 

204.  Грчко гробље Сјеница (Бачија) остаци гробља  рекогносцирање 1985. 

205.  
Мравин поље – 

Павловића брдо 
Сјеница (Вапа) 

Павловића брдо некропола са 30  хумки 

 
 

 

206.  Дивица Сјеница (Вапа) остаци велике некрополе и цркве  рекогносцирање 1979., 

црква је истражена 1996. 
207.  Латинско гробље Сјеница (Вапа) остаци гробља  рекогносцирање 1979. 

208.  Кулина Сјеница (Вапа) назив, без трагова  рекогносцирање 1979. 

209.  Долови или Бунари Сјеница (Вапа) остаци керамике  рекогносцирање 1979. 

210.  Спахићевина Сјеница (Вапа) трагови кућа  рекогносцирање 1979. 

211.  Чукаре или Зидине Сјеница (Вапа) трагови кућа  рекогносцирање 1979. 

212.  Ђинђића гробље Сјеница (Дунишиће) остаци цркве са некрополом  рекогносцирање 1985. 

213.  Дуварине Сјеница (Дунишиће) трагови 2 куће  рекогносцирање 1985. 

214.  Црквина Сјеница (Крстац) остаци цркве са некрополом  рекогносцирање 1985. 

215.  Сеоско гробље Сјеница (Крстац) остаци гробља са црквом  рекогносцирање 1985. 

216.  Дуварине Сјеница (Крстац)   рекогносцирање 1985. 

217.  Грчко гробље Сјеница (Фијуље) остаци веће некрополе  рекогносцирање 1979. 

218.  Дуварине Сјеница (Фијуље) трагови насеља (?)  рекогносцирање 1979. 

219.  Латинско гробље Сјеница (Фијуље) трагови гробља (?)  рекогносцирање 1979. 

220.  Дуварине Сјеница (Фијуље) трагови насеља (?) 

 
 рекогносцирање 1979. 

221.  Савремено гробље Сјеница (Чедово) велико старо гробље  рекогносцирање 1979. 

222.  Зарудина Сјеница (Чедово) фрагменти керамике  рекогносцирање и 

сондирање 1979. 
223.  Црквица Сјеница (Чипаљи) нема трагова цркве (?) 

 
 рекогносцирање 1985. 

224.  Грчко гробље Сјеница (Чипаљи) траг гробља  рекогносцирање 1985. 

225.  Сеоско гробље Сјеница (Чипаљи) остаци некрополе  рекогносцирање 1985. 

226.  Грчке куће Сјеница (Чипаљи) нема трагова кућа (?)  рекогносцирање 1985. 

227.  Црквиште Сјеница (Расно) трагови цркве и некрополе  рекогносцирање 1982. 

228.  Латинско гробље Сјеница (Расно) остаци некрополе  рекогносцирање 1982. 

229.  Муслиманско гробље Сјеница (Расно) остаци гробља  рекогносцирање 1982. 

230.  Шихитско гробље Сјеница (Расно) остаци 6 турских гробова  рекогносцирање 1982. 

231.  Црквиште Сјеница (Цетановиће) остаци некрополе и трагови цркве  рекогносцирање 1982. 

232.  Крст Сјеница (Читлук) траг некрополе (?)  рекогносцирање 1982. 

233.  Латинско гробље Сјеница (Читлук) нема трагова некрополе (?)  рекогносцирање 1982. 
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234.  Коса – Ханишта Сјеница (Читлук) траг хана (?)  рекогносцирање 1982. 

235.  Латинско гробље Сјеница (Врсенице) остаци цркве брвнаре и некрополе  рекогносцирање 1985., 

сондирање 1996. 
236.  Дуварине Сјеница (Врсенице) нема трагова кућа (?)  рекогносцирање 1985. 

237.  Дуварине Сјеница (Врсенице) остаци куће  рекогносцирање 1985. и 

сондирање 1996. 
238.  Грчко гробље Сјеница (Дубница) остаци муслиманског гробља  рекогносцирање 1985. 

239.  
Кула Стеве 

Васојевића 
Сјеница (Дубница) предање, нема трагова  

рекогносцирање 1985. 

240.  Грчко гробље Сјеница (Дубница) предање, нема трагова  рекогносцирање 1985. 

241.  Код Недића кућа Сјеница (Дубница) фрагменти керамике  рекогносцирање 1985. 

242.  Латинско гробље Сјеница (Дујке) остаци некрополе  рекогносцирање 1985. 

243.  Селиште Сјеница (Дујке) остаци 2 куће  рекогносцирање 1985. 

244.  Савремено гробље Сјеница (Дујке) гробље са остацима цркве 

 
 рекогносцирање 1977. 

245.  Грчко гробље Сјеница (Зајечиће) предање, нема таргова  рекогносцирање 1985. 

246.  Грчко гробље Сјеница (Крће) остаци гробља  рекогносцирање 1985. 

247.  Латинско гробље Сјеница (Раждагиња) остаци некрополе  рекогносцирање 1985. 

248.  Тубића гробље 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
остаци некрополе  

рекогносцирање 1985. 

249.  Бржђе 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
изгубљени трагови некрополе  

рекогносцирање 1985. 

250.  Латинско гробље 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
трагови некрополе  

рекогносцирање 1985. 

251.  Ушак 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
два тумула-хумке  

рекогносцирање 1985. 

252.  Окућница 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 

неколико тумула-хумки (хан са објектима (?) 

 
 

рекогносцирање 2006. 

253.  Црква и гробље 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
црква са гробљем и старом некроплом 

црква из друге 

половине XIX в 

рекогносцирање 1985. 

254.  Латинско гробље 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 
трагови гробља  

рекогносцирање 1985. 

255.  Баре 
Сјеница (Доње 

Лопиже) 

два тумула (?) 

 
 

рекогносцирање 1985. 

256.  Сеоско гробље 
Сјеница (Доње 

Горачиће) 

сеоско гробље са остацима старог гробља 

 
 

рекогносцирање 1985. 

257.  Грчко гробље 
Сјеница (Доње 

Горачиће) 
остаци некрополе  

рекогносцирање 1985. 

258.  Грчко гробље 
Сјеница (Горње 

Горачиће) 
остаци гробља  

рекогносцирање 1985. 

259.  Црквиште 
Сјеница (Горње 

Горачиће) 
трагови камена и малтера  

рекогносцирање 1985. 

260.  Јеринин град Сјеница (Дружиниће) остаци утврђења  
рекогносцирање и 

сондирање 2006. 

261.  Грчко гробље Сјеница (Дружиниће) остаци некрополе  рекогносцирање 1985. 

262.  Градина или Бедем Сјеница (Градац) трагови утврђења  
рекогносцирање и 

сондирање 1987. 

263.  Црквина Сјеница (Градац) остаци цркве  рекогносцирање 1977. 

264.  Латинско гробље 
Сјеница 

(Драгојловиће) 
остаци некрополе  

рекогносцирање 1985. 

265.  Сеоско гробље 
Сјеница 

(Драгојловиће) 

старије гробље у оквиру активног гробља 

 

друга половина 

XIX 

и почетак XX в 

рекогносцирање 1985. 

266.  Богомоља 
Сјеница 

(Драгојловиће) 
култно место са каменим стубом  

рекогносцирање 1985. 

267.  Илијина долина 
Сјеница 

(Драгојловиће) 
остаци споменика  

рекогносцирање 1985. 

268.  Латинско гробље Сјеница (Весковиће) остаци некрополе 

 
XVII-XVIII в рекогносцирање 1981. 

269.  Сеоско гробље Сјеница (Распоганче) 
активно гробље са остацима старијих 

споменика 

 

 
рекогносцирање 1981. 

270.  Грчко гробље Сјеница (Распоганче) трагови некрополе  рекогносцирање 1981. 

271.  Баре Сјеница (Распоганче) неколико хумки  рекогносцирање 1981. 

272.  Главица Сјеница (Распоганче) већа хумка гвоздено доба 

 
 рекогносцирање 1981. 

273.  Кулаш Сјеница (Распоганче) три мање хумке  рекогносцирање 1981. 

274.  Младин гроб Сјеница (Распоганче) хумка са надгробним спомеником 

 
 рекогносцирање 1981. 

275.  Сеоско гробље Сјеница (Ступ) 
остаци цркве и старије некрополе у активном 

гробљу 

 

 
рекогносцирање 1981. 

276.  Грчко гробље Сјеница (Ступ) остаци некрополе  рекогносцирање 1981. 

277.  Латинско гробље Сјеница (Штаваљ) остаци некрополе  рекогносцирање 1985. 
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278.  Црквина Сјеница (Штаваљ) трагови цркве  рекогносцирање 1985. 

279.  Грчке њиве Сјеница (Штаваљ) обрадиве површине са остацима цркве 

 
 рекогносцирање 1985. 

280.  Код Каличана Сјеница (Штаваљ) остаци старијег насеља  рекогносцирање 1985. 

281.  Карличића брдо Сјеница (Штаваљ) остаци некрополе  рекогносцирање 1985. 

282.  Молитва Сјеница (Штаваљ) култно место  рекогносцирање 1985. 

283.  Гробље код Белана Сјеница (Штаваљ) предање, нема трагова некрополе  рекогносцирање 1985. 

284.  Маринкова вода Сјеница (Штаваљ) остаци објекта  рекогносцирање 1985. 

285.  
Црква Вазнесења 

Христовог 
Сјеница (Кнежевац) трагови бедема великог утврђења 

друга половина 

XIX в 

 

286.  Насеље Сјеница (Кнежевац) 
праисторијски и средњовековни остаци 

материјалне кутуре 
 

рекогносцирање 1978. 

287.  Ханови Сјеница (Кнежевац) остаци хана  рекогносцирање 1985. 

288.  Брњичко брдо I Сјеница (Брњица) хумка 

 
 рекогносцирање 1981. 

289.  Брњичко брдо II Сјеница (Брњица) 4 хумке 

 
 рекогносцирање 1981. 

290.  Увир - Црквина Сјеница (Брњица) 
налази покретног археолошког 

материјала 

 

праисторија 
рекогносцирање 1981. 

291.  Центар села Сјеница (Брњица) већа хумка  рекогносцирање 1981. 

292.  Крст Сјеница (Брњица) култно место  рекогносцирање 1981. 

293.  Дрпа Сјеница (Брњица) 
остаци цркве већих димензија и некрополе и 

трагови кућа 
 

рекогносцирање 1977. 

294.  Кула Спасојевића Сјеница (Брњица)  XIX в рекогносцирање 1977. 

295.  Кула Сјеница (Голубан) остаци објекта  рекогносцирање 1982. 

296.  Шанац Сјеница (Голубан) 
остаци шанца 

 

Јаворски рат 

(1876-1878) 

рекогносцирање 1982. 

297.  Шанац 
Сјеница (Дуга 

Пољана) 

остаци шанца 

 

Јаворски рат 

(1876-1878) 

рекогносцирање 1982. 

298.  Црквина 
Сјеница (Дуга 

Пољана) 
трагови цркве  

рекогносцирање 1982. 

299.  Кула Грчић Манојла 
Сјеница (Дуга 

Пољана) 
остаци куле  

 

300.  
Конак Петра 

Петровића 
Сјеница (Жабрен) 

остаци конака Карађорђевог оца 

 
 

рекогносцирање 1982. 

301.  Влашко гробље Сјеница (Жабрен) остаци некрополе  рекогносцирање 1982. 

302.  Шарски крш Сјеница (Шаре) 
остаци утврђења 

 

праисторија,  

V-VI в.п.н.е 

рекогносцирање 1977., 

сондиран 1983. 

303.  Главица Сјеница (Шаре) велики тумул  рекогносцирање 1977. 

304.  Црквина Сјеница (Шаре) остаци мале цркве и некрополе  рекогносцирање 1977. 

305.  Црквина Сјеница (Милићи) остаци цркве и гробље са крстачама  рекогносцирање 1977. 

306.  Црквина Сјеница (Дражевиће) остаци гробља  рекогносцирање 1982. 

307.  Црквиште Сјеница (Житниће) остаци цркве са некрополом  рекогносцирање 1982. 

308.  Латинско гробље Сјеница (Житниће) велика некропола  рекогносцирање 1982. 

309.  Латинско гробље Сјеница (Камешница) остаци некрополе  рекогносцирање 1982. 

310.  Црквина Сјеница (Камешница) назив, нема трагова  рекогносцирање 1982. 

311.  Латинско гробље Сјеница (Камешница) две некрополе, једна муслиманска 

 
 рекогносцирање 1982. 

312.  Кујов крш Сјеница (Тузиње) остаци цркве и некрополе  рекогносцирање 1982. 

313.  Ханиште Сјеница (Тузиње) остаци хана  рекогносцирање 1982. 

314.  Латинско гробље Сјеница (Тузиње) трагови гробља  рекогносцирање 1982. 

315.  Градина Сјеница (Тузиње) остаци утврђења  
рекогносцирање 1982., 

сондирање 2006. 

316.  Латинско гробље 
Сјеница 

(Растеновиће) 

остаци некрополе и мање муслиманске 

некрополе 
 

рекогносцирање 1982. 

317.  Латинско гробље 
Сјеница 

(Растеновиће) 
остаци некрополе  

рекогносцирање 1982. 

318.  Латинско гробље Сјеница (Крња Јела) остаци мање некрополе  рекогносцирање 1982. 

319.  Блато Сјеница (Крња Јела) трагови згуре  рекогносцирање 1982. 

320.  
Латинско гробље код 

црешње 
Сјеница (Крња Јела) остаци некрополе  

рекогносцирање 1982. 

321.  Латинско гробље Сјеница (Крња Јела) остаци мање некрополе  рекогносцирање 1982. 

322.  Дуварине Сјеница (Крња Јела) остаци 5 објеката  рекогносцирање 1982., 

једна сонда 2005. 
323.  Врело Сјеница (Крња Јела) неколико хумки  рекогносцирање и 

сондирање 2005. 
324.  Грчко гробље Сјеница (Крња Јела) некропола 

 
 рекогносцирање 2005. 



Р. б. 

Назив добра које 

ужива претходну 

заштиту 

Општина/град (КО) Опис добра које ужива претходну заштиту 
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Мере техничке заштите 
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325.  
Јеринин град на 

Тројану 
Сјеница (Крња Јела) 

остаци утврђења на територији општина 

Сјеница и Тутин 
 

рекогносцирање 1982. 

326.  Ханишта Сјеница (Угао) трагови хана (?)  рекогносцирање 1982. 

327.  Јусколе Сјеница (Угао) остаци 5 објеката  рекогносцирање 1982. 

328.  Влашко гробље Сјеница (Угао) велика некропола  рекогносцирање 1982. 

329.  Црквене вртаче Сјеница (Угао) остаци некрополе и трагови цркве 

 
 рекогносцирање 1982. 

330.  Главица Сјеница (Угао) остаци цркве са некрополом  рекогносцирање 1982. 

331.  Џамија Сјеница (Угао) 
џамија са великим гробљем 

 

друга половина 

XVIII в 

рекогносцирање 1982. 

332.  Доња угла Сјеница (Бољаре) остаци објеката (?) 

 
 рекогносцирање 1982. 

333.  Сеоско гробље Сјеница (Бољаре) 
неколико старих споменика на активном 

гробљу 

 

 
рекогносцирање 1982. 

334.  Црквина Сјеница (Биоц) остаци цркве са некрополом  рекогносцирање 1982. 

335.  Латинско гробље Сјеница (Буђево) остаци некрополе  рекогносцирање 1982. 

336.  
Сеоско гробље - 

Црквина 
Сјеница (Буђево) остаци велике некрополе и трагови цркве  

рекогносцирање 1982. 

337.  Кобиљка Сјеница (Буђево) 30 хумки 

 
IX-XI в рекогносцирање 1982., 

истраживање 
338.  Црквина Сјеница (Црвско) 

остаци цркве и некрополе на активном сеоском 

гробљу 
 

рекогносцирање 1983. 

339.  Латинско гробље Сјеница (Црвско) предање,нема трагова гробља  рекогносцирање 1983. 

340.  Црквина Сјеница (Гошево) остаци манастирске цркве  рекогносцирање 1983. 

341.  Гај Сјеница (Гошево) остаци некрополе  рекогносцирање 1983. 

342.  Латинско гробље Сјеница (Гошево) трагови гробља (?)  рекогносцирање 1983. 

343.  
Јеринин град на 

Тројану 
Тутин (Браћак) трагови бедема великог утврђења  

рекогносцирање 1982., 

сондажно истраживање 

344.  Дуварине Тутин (Браћак) остаци куће(?)  рекогносцирање 1982. 

345.  Суљевића гробље Тутин (Браћак) старо муслиманско гробље  рекогносцирање 1982. 

346.  
Гробље на 

Кршевитом брду 
Тутин (Браћак) старо гробље(?)  

рекогносцирање 1982. 

347.  Латинско гробље Тутин (Браћак) остаци некрополе  рекогносцирање 1982. 

348.  
Латинско гробље – 

Орнице 
Тутин (Браћак) остаци гробља  

рекогносцирање 1982. 

349.  Старо село Тутин (Девреч) трагови кућа  рекогносцирање 1982. 

350.  Црквина Тутин (Девреч) црквиште са мањом некрополм  рекогносцирање 1951., 

1982. 
351.  

Старо гробље поред 

школе 
Тутин (Девреч) остаци гробља  

 

352.  Старо гробље Тутин (Девреч) 4 гроба у низу   

353.  Латинско гробље Тутин (Девреч) 200 разривених гробова   

354.  
Старо гробље на 

Караџи 
Тутин (Бороштица) велико гробље са траговима цркве  

рекогносцирање 

1951.,1979. 

355.  Кућишта на Караџи Тутин (Бороштица) трагови насеља  рекогносцирање 1982. 

356.  Селишта Тутин (Бороштица) трагови 2 кућишта  рекогносцирање 1982. 

357.  Црквено брдо Тутин (Бороштица) остаци некрополе и мале цркве  рекогносцирање 1982. 

358.  Латинско гробље Тутин (Лескова) остаци 30-ак већих гробова   

359.  Латинско гробље Тутин (Лескова) 100-ак разбацаних гробова   

360.  Латинско гробље Тутин (Лескова) остаци некрополе   

361.  Грачански крш Тутин (Лескова) трагови бедема (?)  рекогносцирање 1982. 

362.  
Гргљача–Старо 

гробље 
Тутин (Лескова) остаци (?)  

рекогносцирање 1982. 

363.  Кула Хасана Хота Тутин (Суви До) 
остаци четвороугаоног утврђења са кулама и 

зградама 
 

рекогносцирање 1979. 

364.  Старо село Тутин (Суви До) трагови насеља  рекогносцирање 1979. 

365.  Српско гробље Тутин (Суви До) остаци порушене цркве и гробља  
рекогносцирање 1951., 

1979. 

366.  Турско гробље Тутин (Суви До) остаци гробља поред утврђења  рекогносцирање 1979. 

367.  Латинско гробље Тутин (Суви До) остаци гробља  рекогносцирање 1951. 

368.  Црквиште Тутин (Суви До) трагови (?)  рекогносцирање 1982. 

369.  Ђурђевица Тутин (Ђерекаре) остаци утврђења са кулама 
касна антика или 

средњи век (?) 

рекогносцирање 1982., 

сондажно истраживање 

370.  Српско гробље Тутин (Ђерекаре) остаци црквишта са некрополом  рекогносцирање 1982. 

371.  
Старо гробље изнад 

Говеђих станова 
Тутин (Ђерекаре) трагови гробља  

рекогносцирање 1982. 
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372.  Кула Хасана Хота Тутин (Ђерекаре) трагови куле  рекогносцирање 1982. 

373.  Стари крст Тутин (Ђерекаре) остаци веће некрополе  
рекогносцирање 1951., 

1982. 

374.  Латинско гробље Тутин (Ђерекаре) остаци веће некрополе  рекогносцирање 1982. 

375.  Градина Тутин (Набоје) остаци утврђења и керамике   

376.  Латинско гробље Тутин (Набоје) остаци некрополе са црквом   

377.  Ћафа – тумул Тутин (Набоје) остаци тумула   

378.  Латинско гробље Тутин (Набоје) остаци црквишта и гробова  рекогносцирање 1951.  

379.  Црквиште Тутин (Набоје) преорано црквиште, без трагова  рекогносцирање 1982. 

380.  Латинско гробље Тутин (Набоје) остаци некрополе  рекогносцирање 1982. 

381.  Шабаново кућиште Тутин (Набоје) остаци мањег насеља (?)  рекогносцирање 1982. 

382.  Хрватске дуварине Тутин (Набоје) остаци насеља Хрвата (?)  рекогносцирање 1982. 

383.  Латинско гробље Тутин (Набоје) остаци некрополе  рекогносцирање 1982. 

384.  Црквина Н. Пазар (Беле Воде) црква са некрополом средњи век рекогносцирање 1988. 

Легенда: КО-катастарска општина 

Напомена: Редни број добра које ужива претходну заштиту у табели одговара редном броју добра које ужива 

претходну заштиту  на Рефералној карти 3. Просторног плана 

 

Граница заштићене околине утврдиће се за проглашена непокретна 

културна добра, као и за  добра која уживају претходну заштиту једновремено са 

утврђивањем њиховог статуса и категоризацијом.  

До утврђивања граница, заштићеном околином утврђених и предвиђених за 

утврђивање непокретних културних добара, која ужива исти статус заштите као 

добро, сматраће се целе катастарске парцеле на којима се то добро налази а по 

потреби и све катастарске парцеле које се са њима граниче. 

Програми, садржај, начин изградње, детаљна намена и мере заштите 

простора зона заштите непокретних културних добара биће дефинисане 

одговарајућим урбанистичким плановима, односно актом о утврђивању 

непокретног културног добра. 

На подручју Просторног плана ће се применити модел активног етно-парка 

који представља савремен и делотворан систем заштите народног градитељства. 

Полазећи од већег броја релативно очуваних објеката народног градитељства и 

целих домаћинстава у сеоским насељима, потенцијални етно-паркови су: центар 

села Штитково, заселак Томићи у селу Ојковица, заселак Поледице са колибама 

Поледица и колибама Стеванића у селу Ерчеге и колибе у селу Тузиње.  

Адекватна презентација културног наслеђа и његово укључивање у 

туристичку понуду подручја омогућиће се повећањем саобраћајне доступности, 

туристичком сигнализацијом, инфраструктурним опремањем локалитета културног 

наслеђа и његове заштићене околине, интерпретацијом наслеђа и културног 

идентитета подручја посетиоцима и локалном становништву. 
 

4.1.2.2. Мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и  

њихове заштићене  околине  

 

 Утврђују се опште мере и услови заштите и коришћења утврђених 

непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту на 

подручју Просторног плана: 



- мере техничке заштите и други радови на непокретном културном добру 

могу се изводити под условима, у поступку и на начин утврђен Законом о 

културним добрима; 

- забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање и 

вршење свих радова који могу нарушити својства непокретног културног добра;  

- забрањује се коришћење или употреба непокретног културног добра у 

сврхе које нису у складу са његовом наменом и значајем, или на начин који може 

да доведе до његовог оштећења. 

- на објекту се могу изводити мере техничке заштите, у циљу враћања 

аутентичног изгледа и очувања габарита, свих конструктивних и декоративних 

елемената, оригиналних материјала и стилских карактеристика; 

- не дозвољава се повећање хоризонталног и/или вертикалног габарита 

објекта; 

- не дозвољавају се радови на објекту који могу да угрозе статичку 

стабилност објекта и наруше његов спољашњи изглед; 

- дозвољавају се они радови на објекту који ће довести до побољшања 

санитарно-хигијенских услова коришћења објекта, с тим да они не наруше његов 

спољашњи изглед. 

Утврђују се опште мере и услови заштите и коришћења заштићене околине 

утврђених  непокретних културних добара и добара која уживају претходну 

заштиту: 

- забрањује се изградња, индустријских, рударских и енергетских објеката, 

сточарских и живинарских фарми, инфраструктурних и других објеката који својим 

габаритом, обликом и наменом, односно својом експлоатацијом и отпадним 

материјама могу да угрозе непокретно културно добро и да деградирају и наруше 

пејзажне одлике и природне елементе његове заштићене околине; 

- у заштићеној околини непокретног културног добра забрањује се: 

депоновање отпада и испуштање отпадних вода; превођење водова високог напона 

већег од 35 kV; отварање каменолома, експлоатација материјала (камена, шљунка и 

др.) из корита реке и други видови нарушавања обала водотока, отварање 

позајмишта земље и другог материјала; сеча шуме и огољавање површина под 

шумом, док се интервенције дозвољавају у циљу неге, уређења и унапређења 

шумских састојина; уношење нових врста дрвећа и жбуња у постојеће шумске 

састојине које су стране оро-климатогеним условима подручја, а посебно егзота; 

уношење страних врста дивљачи чије присуство може да изазове непожељне 

еколошке последице и измену састава аутохтоног живог света; коришћења 

пољопривредног земљишта, промене намене и култура које доводе до његове 

деградације и промене аутентичног амбијента, изузев уколико је предвиђена 

промена у складу са мерама заштите околине; 

- забрањује се интервенисање на обалама и регулација река, осим у 

интересу заштите непокретног културног добра у складу са условима Завода за 

заштиту споменика културе из Краљева и Завода за заштиту природе Србије;  

- подизање нових и реконструкција постојећих зелених површина у 

заштитним појасевима саобраћајне и остале инфраструктуре, поред водотока, 

туристичких и пратећих садржаја условљава се употребом аутохтоних врста са тог 

подручја; 



- до доношења одговарајућег урбанистичког плана или урбанистичког 

пројекта забрањена је изградња, реконструкција и легализација објеката који нису у 

функцији заштите, презентације и афирмације непокретног културног добра; 

- мере заштите, услови коришћења и правила изградње и уређења 

простора заштићене околине непокретног културног добра, као и уклањање 

објеката који својом наменом, волуменом/габаритом, архитектуром и примењеним 

материјалима девастирају квалитет културно-историјског наслеђа и предеоног лика 

заштићене околине ближе ће се дефинисати одговарајућим урбанистичким планом, 

односно урбанистичким пројектом; 

- успоставља се континуелна контрола градње на простору заштићене 

околине непокретног културног добра; и 

- обезбеђује се археолошки надзор приликом обављања земљаних радова, 

који нису у склопу археолошких истраживања; као и грађевинских радова у 

непосредној близини заштићене околине непокретног културног добра. 

Мере техничке заштите утврђених непокретних културних добара и добара 

која уживају  претходну заштиту дате су у табелама 10. и 11. 

Опште и појединачне мере заштите и услови чувања и коришћења 

непокретних културних добара и њихове заштићене околине у општинском центру 

ближе се утврђују одговарајућим урбанистичким  планом.  

 

4.1.2.3. Мере заштите и услови коришћења археолошких налазишта и њихове 

заштићене околине 

 

Опште мере заштите и услови чувања археолошких локалитета и 

коришћења њихове заштићене околине дефинисане овим планом, до утврђивања 

статуса, категоризације добра, граница заштићене околине са режимом заштите, 

изградње и уређења простора, јесу: 

- забрањује се ширење савремених гробља на простор старих сакралних 

некропола; 

- предуслов презентације старих сакралних некропола са већим бројем 

очуваних надгробних споменика јесте чишћење локалитета од дивље вегетације и 

познијих наслага земље; 

- археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити 

неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 cm); 

- у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета 

због капиталних инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о 

трошку инвеститора; 

- на простору планом дефинисане заштићене околине археолошких 

локалитета забрањује се изградња објеката, изузев инфраструктурних објеката 

предвиђених просторним или урбанистичким планом; 

- за постављање надземних далековода, положај трасе и извођење 

подземних електричних водова и других инсталација (водовода, канализације, 

оптичких каблова) прибављају се услови и сагласност надлежног завода за заштиту 

споменика културе и обезбеђује стални археолошки надзор у току извођења радова; 



- у непосредној околини овим планом дефинисане заштићене околине 

археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере 

опреза и обезбеђење археолошког надзора; 

- уколико се током радова наиђе на археолошке предмете извођач радова 

је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни завод за 

заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, 

те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

- дозвољава се инфраструктурно опремање и уређење овим планом 

дефинисане заштићене околине археолошких локалитета према посебним условима 

и уз сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе; и 

- забрањује се неовлашћено прикупљање покретних археолошких 

површинских налаза, или одношење надгробника и прекопавање гробова. 

 

4.1.3. Заштита и одрживо коришћење вода и развој водопривредне инфраструктуре  

(Реферална карта 2) 

 

4.1.3.1. Регионални водопривредни системи 

 

Концепција развоја хидротехничке инфраструктуре на подручју СРП Увац 

заснива се на даљем развоју, обнови и доградњи интегралног вишенаменског 

система за уређење, коришћење и заштиту вода слива Увца. У тај слив је укључен и 

слив реке Бороштице на платоу Пештера, чије су воде тунелом преведене у слив 

Вапе, односно Увца. Тесну интеракцију са системом у сливу Лима имају и 

акумулације на сливу Великог Рзава (планирана рзавска каскада акумулација) и 

сливу Ивањичке Моравице (објекти на Ношници и Моравици). У обухвату 

Просторног плана су горњи делови сливова планираних акумулација на Људској 

реци (са делом зоне потапања акумулације Једра) и Видрењаку (акумулација 

Тутин). У табели 12. дате су основне перформансе акумулација на подручју 

Просторног плана и у зони управљачких утицаја. Сви ти објекти су од великог 

значаја у јединственом водопривредном простору Републике Србије.  

 На подручју Просторног плана развијају се две класе система:  

1. регионални подсистеми за снабдевање водом насеља;  

2. речни подсистем за уређење, коришћење и заштиту вода.  

На подручју Просторног плана развијају се три подсистема у склопу 

Западноморавско-рзавског  регионалног система за снабдевање водом насеља:   

1. Подсистем Увац, који се наслања на локална изворишта и акумулације 

Сјеничко и Златарско језеро. Тај подсистем се у оквиру Западноморавско-рзавског 

регионалног система касније повезује са Подсистемом Рзав, који ће се ослањати на 

акумулације Сврачково, Роге и Орловача. Спајањем подсистема Увац и Рзав, са 

превођењем дела вода из Увца у Белу реку, притоку Великог Рзава, део вода Увца 

регулисао би се у рзавским акумулацијама, то јест у чеоној акумулацији Орловача. 

На тај начин би се остварио највећи регионални систем за снабдевање водом 

Републике Србије, који би омогућио допремање воде у маловодна подручја 

централне Србије;  

2. Моравички (Ивањички) субсистем у склопу Западноморавског 

подсистема, са реализованом почетном конфигурацијом – Куманичким 



подсистемом из кога се снабдевају водом Ивањица и оближња насеља ван подручја 

плана, која захтева темељиту обнову и побољшање поузданости. У коначним 

фазама развоја тог субсистема реализоваће се три планиране акумулације чији се 

највреднији делови заштићених изворишта налазе на подручју Просторног плана – 

акумулације Рокци на Ношници, Куманица на Ивањичкој Моравици и Дубравица 

на Грабовици (ван обухвата плана);  

3. Пештерски водовод, који има карактер мањег регионалног подсистема, 

имајући у виду његов велики значају за опстанак насеља на маловодном подручју 

Пештера.  

 Према усвојеним стратешким документима водопривреде Републике Србије 

из регионалних система се за насеља обезбеђују само недостајуће количине воде, 

након оптималне експлоатације њихових локалних изворишта. Прикључење 

локалних водовода на регионалне системе могуће је уз испуњење следећих услова:  

- губици воде у мрежи мањи од 20%;  

- успостављање поузданог мерног система са контролом свих кључних 

чворова у мрежи, који омогућава да се тачно и континуирано региструје потрошња 

воде (обавеза увођења водомера свим потрошачима) и губитака у појединим 

гранама система;  

- продајна цена воде усклађена са ценама дефинисаним Стратегијом 

дугорочног развоја водопривреде Србије, тако да покрива све трошкове просте 

репродукције система, заштите изворишта и део трошкова проширене репродуције 

(око 30%) за даљи развој система;  

- коришћење воде из регионалних система за снабдевање насеља 

подразумева потпуну заштиту локалних изворишта и њихово коришћење само до 

количина које не угрожавају еколошке услове у окружењу. 

Слив Лима је веома важан подсистем у оквиру речног система Дрина са 

Лимом за уређење, коришћење и заштиту вода у оквиру кога се налазе две 

најважније акумулације Србије  - Сјеничко и Златарско језеро, и њихов 

компензациони базен – Радоињско језеро. Тај каскадни систем омогућава 

вишегодишње регулисање протока и на тај начин представља један од 

најпоузданијих речних система у погледу поузданости испоруке воде, смањења 

таласа великих вода и повећања малих вода у кризним маловодним периодима.  

У оквиру подсистема Лима су три важне хидроелектране: ХЕ Увац, ХЕ 

Кокин Брод и ХЕ Бистрица. Ван обухвата Просторног плана је технолошки део тог 

система – ХЕ Потпећ на Лиму са акумулацијом која служи као компензациони 

базен за вршну регулациону ХЕ Бистрица и која ће, као доњи компензациони базен, 

омогућити реализацију реверзибилне РХЕ Бистрица 2. Овај речни подсистем, са 

садашњом снагом од 211 MW која се превасходно валоризује у вршном режиму, 

један је од најважнијих речних система Републике Србије. Део тог подсистема су и: 

(а) каналски и тунелски систем за превођење воде реке Бороштице са Пештерског 

платоа у слив реке Вапе и Увца, у циљу повећања енергетских ефеката тог 

каскадног система; (б) регулациони радови у зони општинског центра Сјенице; и 

(в) мере заштите квалитета вода, укључив будућа постројења за пречишћавање 

отпадних вода насеља и индустрија Сјенице и Нове Вароши.  

 У оквиру подсистема Лима, ван обухвата Просторног плана, планирана је 

брана и акумулација Клак на Увцу чијом реализацијом ће се повећати запремина 



Радоињског језера на око 30×10
6
 m

3
 и омогућити реализација РХЕ Бистрица 2. 

Омогућиће и превођење воде из тока Лима, у условима доброг квалитета вода и 

повољних хидролошких околности када се не угрожавају биланси Дрине, према 

водом дефицитарним зонама централне Србије: деривационим правцем: Лим → 

РХЕ Бистрица 2 (пумпни рад) → тунел ка Белој реци у сливу Великог Рзава → 

акумулација Орловача и две низводне степенице Велико-рзавске каскаде (Роге и 

Сврачково) → Моравица → Западна Морава → Велика Морава. Акумулација Клак 

омогућава да се у критичним маловодним периодима, који ће бити све дужи и са 

све мањим водама, протоци на току Западне и Велике Мораве повећају за 40÷50 

m3/s и тиме отклоне садашња водопривредна ограничења за интензивнији развој у 

долинама тих река.  
 
 Табела 12. Профили за реализацију већих акумулација на подручју Просторног плана и у његовој 

зони утицаја 

Акумулација Река Општина Кота нормалног 

успора (mнв) 

Укупна запремина 

(106 m3) 

Намена  

Клак Увац Нова Варош 815 30 Е, Р, Т  

Рокци Ношница Ивањица 640 83 В,О,Н, Е, Р, Т 

Куманица Моравица Ивањица 710 21 В,О, Е, Р, Т 

Дубравица Грабовица Ивањица 535 30 В,О, Е, Р, Т 

Орловача В.Рзав Ариље 582/690 87/900 В,О,Н, Е, Р, Т 

Роге В.Рзав Ариље 500 108 В,О,Н, Е, Р, Т 

Сврачково В.Рзав Ариље 419 20 В,О, Е, Р, Т 

Вучиниће Људска река Нови Пазар 667 45 В, О, Р, Т 

Једра (Б.Вода) Људска река Сјеница 880 60 В, О, Е, Р, Т 

Тутин Видрењак Тутин 1030 26 В, О, П, Т 

Легенда за намене акумулација: Е – енергетика, О – оплемењавање малих вода, В – снабдевање водом насеља, 

П - контрола поплава, Р – рибарство, Т – туризам и рекреација.  

 

4.1.3.2. Зоне заштите изворишта регионалних система водоснабдевања  

  

Основно планско опредељење јесте да се подручја на којима се налазе 

постојећа и планирана изворишта за снабдевање водом за пиће штите од намерног 

или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно да утичу на 

издашност изворишта и  здравствену исправност воде. 

До доношења Решења о одређивању зона санитарне заштите изворишта, 

сходно члану 77. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10) од стране 

министра надлежног за здравље, на основу Елабората о зонама санитарне заштите 

изворишта и у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС'', број 

92/08), око постојећих акумулација Сјеничко, Златарско и Радоињско језеро, 

утврђују се следеће зоне санитарне заштите:  

1. зона непосредне санитарне заштите (зона I) – обухвата језеро из кога се 

захвата вода за водоснабдевање, укључујући врх преградног објекта и приобално 

подручје акумулације чија ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији од 

нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру, као и надземне притоке акумулације 

и подручје са обе стране притоке чија ширина износи 10 m у хоризонталној 

пројекцији мерено од нивоа воде при водостају притоке који се јавља једном у 10 

година. Укупна површина зоне I износи око 1318 ha, од тога на територији општине 



Сјеница 139,6 ha и Нова Варош 1178,4 ha. Цела зона I у обухвату је зоне са 

режимом заштите I и II степена СРП Увац;  

2. ужа зона санитарне заштите (зона II) – у појасу ширине 500 m око 

акумулације, мерено у хоризонталној пројекцији од спољне границе зоне I; укупне 

површине 5900 ha, од тога на територији општина Сјеница 707 ha и Нова Варош 

5193 ha. Највећи део уже зоне заштите акумулације на површини од 5500 ha 

преклапа се са зонама у режиму II и III степена заштите СРП Увац; 

3. шира зона санитарне заштите (зона III) – обухвата подручје изван 

границе зоне II до границе слива река Увац и Бороштица.  

Границе зона санитарне заштите дате су оријентационо на рефералним 

картама Просторног плана и оне ће бити ближе дефинисане Решењем о 

одређивању зона санитарне заштите, односно Елаборатом о зонама санитарне 

заштите изворишта.  

  У зони I забрањена је изградња нових и легализација постојећих објеката 

који нису у функцији водопривреде и чувања, одржавања и презентације СРП Увац. 

За потребе туристичко-рекреативног коришћења акумулације дозвољава се 

уређење приобаља за планиране пешачке и бициклистичке стазе, купалишта и 

пристана, са санитарно обезбеђеним објектима за дневни боравак посетилаца 

(мокри чворови, посуде за отпад, одморишта и видиковци са заклоном и сл). На 

акумулацији се могу користити пловила на електрични погон, весла и једра и 

одвијати спортски  риболов. У акумулацијама је забрањен кавезни узгој рибе.  

Сви објекти у овој зони треба да се уклонe у складу са законом. 

У зони II забрањена је изградња нових објеката који нису у функцији 

водопривреде, заштите и презентације природног добра СРП Увац. Изградња нових 

саобраћајница ограничава се на категорију општинских јавних, пољских и шумских 

путева. Дуж свих постојећих и планираних путева обавезна је изградња 

инфраструктуре (бетонске риголе) за прикупљање атмосферских вода са 

сепараторима нафтних деривата, од стране ЈП „Путеви Србије” за државне путеве I 

и II реда или општинске управе за општинске путеве. Изградња дистрибутивне 

електроенергетске, телекомуникационе, локалне водоводне и канализационе 

инфраструктуре усклађује се са режимом заштите природног добра. За потребе 

туристичко-рекреативног коришћења простора, дозвољава се уређење простора за 

планиране пешачке и бициклистичке стазе, пристана, визиторских центара, 

видиковаца, и сл. под условом санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања 

отпадних вода и организованог прикупљања и одвожења отпада. У овој зони 

забрањена је употреба агрохемикалија, течног и чврстог стајњака.  

Стамбени и економски објекти пољопривредних домаћинстава изграђени у 

зони II са сталним пребивалиштем у њој могу да се задрже, односно легализују, под 

условом да за ове објекте надлежни органи водопривреде и електропривреде, као 

представници државе, у року од 12 месеци од доношења Просторног плана 

реализују санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода. 

Када је обезбеђено санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих 

отпадних вода, омогућава се реконструкција или замена постојећих стамбених и 

економских објеката за сопствене потребе пољопривредних домаћинстава новим 

објектима истих габарита. 



Постојећи објекти са дозволама у овој зони добијеним до 11. септембра 2009. 

године задржавају се под условом да имају обезбеђено санитарно безбедно 

прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода и друге услове у складу са 

законом. Уколико наведено немају, ови објекти се могу задржати под условом да 

власници у року од 12 месеца обезбеде санитарно безбедно прикупљање и 

пречишћавање свих отпадних вода о свом трошку.  

Статус осталих објеката, постројења и активности у зони II биће утврђен 

након доношења Решења о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне 

заштите и завршетка израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта 

(према чл. 5. и 28. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања). 

У зони III успоставља се режим плански контролисане изградње и 

коришћења простора, који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену 

исправност воде изворишта.  

У овој зони забрањено је неконтролисано депоновање комуналног и другог 

отпада, лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, депоновање, складиштење и 

транспорт опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно 

уносити у воде. 

У сливовима свих постојећих и планираних акумулација није дозвољено 

грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни 

обављање рударских и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје 

или на било који начин угрожавају квалитет и режим вода. На том простору се 

могу реализовати мали индустријски (прерађивачки) погони (млекаре, пилане, 

печуркане, производња намештаја, и др), са „чистим” технологијама које немају 

чврсте или течне отпадне и опасне материје.  

Отпадне воде постојећих објеката, производних процеса, рударских и 

других радова морају се пречистити до прописане класе квалитета пре испуштања 

у реципијент.  

Решење о одређивању зона санитарне заштите, односно Елаборат о зонама 

санитарне заштите изворишта, којим ће се проценити утицај објеката, постројења и 

активности на здравствену исправност воде на изворишту, донеће надлежни 

министар по хитном поступку. 

Периферни источни део подручја Просторног плана, тј. општине Сјеница 

припада сливу будуће акумулације Једра на Људској реци чија је реализација 

предвиђена у постпланском хоризонту, после 2025. године, у складу са планираним 

развојем Субсистема реке Рашке Ибарског подсистема у оквиру Западноморавско-

рзавског регионалног система за снабдевање водом највишег квалитета, утврђеним 

Просторним планом Републике Србије и Водопривредном основом Републике 

Србије. Профил акумулације Једра предвиђен је непосредно низводно од ушћа 

Муховске реке у сужењу долине Људске реке на подручју катастарске општине 

Беле Воде (општина Нови Пазар). Оријентациона висина бране је око 75 m, 

запремина акумулације око 57×10
6
 m

3
 при коти нормалног успора КНУ=880 m н.в. 

Предвиђени успор је у слабо настањеној и еколошки одлично очуваној зони јужних 

падина Голије, готово у целости на територији општине Сјеница. Вишенаменска 

акумулација Једра би радила спрегнуто са низводном акумулацијом Вучиниће у 

Субсистему реке Рашке ради обезбеђења поузданог решења снабдевања водом 



Новог Пазара и уређења водних режима за све водопривредне потребе у долини 

Рашке. Акумулација Једра имаће следеће функције: повећање малих вода и заштита 

квалитета вода; снабдевање водом; одбрана од поплава; хидроенергетика; 

рибарство и туризам. 

  Резервише се простор за формирање, то јест зону потапања акумулације 

Једра  на Људској реци и успостављање уже зоне санитарне заштите те акумулације 

укупне површине око 906 ha, од тога 544 ha на подручју општине Сјеница (КО 

Шаре и Дуга Пољана) и 362 ha на подручју града Новог Пазара (КО Беле Воде).  

На резервисаном простору планиране акумулације Једра утврђује се режим 

селективне и контролисане изградње и уређења простора до његовог привођења 

планираној намени:  

- забрањује се изградња нових јавних путева, објеката индустрије и МСП, 

пољопривредних објеката (изузев економских објеката за сопствене потребе 

пољопривредних домаћинстава), туристичких објеката (са више од 12 лежаја) и 

кућа за одмор;  

- омогућава се модернизација свих постојећих објеката; замена, реконструкција и/или 

доградња стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката до 25% постојеће бруто 

развијене површине објекта, као и изградња и доградња економских објеката за 

сопствене потребе пољопривредних домаћинстава, под условом обезбеђења 

санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода. 

 

 

4.1.3.3. Снабдевање водом на подручју Просторног плана  

 

Основна концепција снабдевања водом Сјенице засниваће се и у будућности 

на коришћењу постојећег изворишта Зарудине, као и на довођењу у функцију 

раније коришћеног извора Врело. Из Зарудине се може обезбедити око 220 L/s (у 

минимуму око 200 L/s), а из Врела око 40 L/s. То подразумева ревитализацију и 

спровођење санитарне заштите локалних изворишта, као и заштиту од 

неконтролисане изградње објеката у њиховим заштитним зонама. Из тих извора се 

може са потребном поузданошћу обезбедити вода у наредних 20 година, под 

условом да се за 20% смање губици воде у мрежи – који представљају кључни 

ресурс за развој водовода Сјенице. 

Основни предуслов за развој сјеничког водовода јесте обнова мреже и 

смањење губитака у систему. Обнова водовода подразумева: (а) отклањање уских 

грла у преносном и дистрибутивном систему (посебно: у југоисточном делу града 

према Качареву и Шумском комбинату, у северозападном делу према Фековића 

брду и Мухаџер махали, главни потисно-дистрибутивни цевовод у Јабланичкој 

улици, који је недовољног капацитета); (б) реконструкцију мреже (замена свих 

АЦЦ цеви), повећање хидрауличке стабилности и поузданости система обновом и 

повећањем капацитета резервоара Радишића брдо на око 2500 m
3
, и изградњом 

резервоара северно од изворишта Зарудине, запремине око 2000 m
3
, обновом 

пумпних станица како би радиле у повољнијим режимима, увођење II висинске 

зоне за потрошаче у појасу око 1050÷1100 m н. в. (са реализацијом мањих 

резервоара и хидрофорских станица); (в) обезбеђење мониторинга система; (г) мере 



рационализације потрошње  увођењем обавезе уграђивања водомера на свим 

прикључцима, уз истовремено искључивање паушалног плаћања и др.  

 У постпланском периоду, након 2025. године, ако садашња изворишта 

постану недовољна прећиће се на нова. Од више потенцијалних изворишта, за ове 

намене заштићују се следећа два:  

- шира зона изворишта Увца узводно од Машовића (реализације мање 

акумулације са водозахватом);  

- након потпуног санирања садашњих загађивача Увца и Вапе могуће је као 

извориште користити најузводнији део Сјеничког језера. Предуслов ће бити 

одржавање потребног нивоа воде у том делу језера који неће зависити од режима 

рада ХЕ Увац тако што би се издвојио браном у кањонском делу узводног дела 

акумулације (зона кањона западно од Лупоглава) и у тој зони би се реализовало 

постројење за припрему воде (ППВ), са могућим резервоаром на том узвишењу и 

доводом магистралног цевовода до Сјенице дуж државног пута II реда.  

Пештерски водовод, заједнички водовод за снабдевање дела Пештерске 

површи представља једини санитарно коректан начин за снабдевање водом тог 

карстног, маловодног подручја, који треба уредно да снабдева водом следећа 

насеља на Подручју просторног плана: Угао, Карајукића Бунари, Крња Јела, Биоц, 

Долиће, Бољаре, Буђево, Црвско (општина Сјеница), Ђерекаре, Набоје, Шипче, 

Лескова, Градац, Суви До и Бороштицу (општина Тутин). Обновом и проширењем 

Пештерског водовода, уз заштиту и задржавање у оптималној експлоатацији врела 

Ђерекаре (радни капацитет око 30 L/s) на Ђерекарској реци и свих локалних 

изворишта, обезбедиће се повећање поузданости функционисања система на 95% и 

повезивање других насеља (Бољаре, Буђево) на тај систем. Обнова и повећање 

поузданости Пештерског водовода подразумева: (а) замену садашњег магистралног 

АБЦ цевовода (фазна замена по деоницама без прекида у снабдевању, са 

привременим превезивањем старих и нових цевовода); (б) изградњу резервоара 

изнад сваког већег конзумног подручја (специфичних запремина већих од 400÷500 

L/становник) – изнад села Угао, у зони Карајукића Бунари, изнад Крње Јеле, Биоца 

(Биоцки Озебац), Долића, Бољара, Буђева и Црвског; (в) повећање капацитета 

система каптирањем успутних врела и увођењем воде пумпањем у резервоаре 

система; (г) уграђивање мерне опреме за мерење притиска и протока у свим 

важнијим чвориштима и гранама система, како би пратили биланси у мрежи и 

оперативно откривале евентуална оштећења тог доста разуђеног система.    

 Основна концепција даљег развоја водовода Нове Вароши заснива се на: (а) 

реконструкцији система, како би се губици свели на мање од 20%; (б) коришћењу 

свих постојећих изворишта, уз њихову адекватну санитарну заштиту; (в) повећању 

резервоарског простора до оквирне специфичне запремине резервоара (Р) од око 

350 L/корисник (приоритетан је нови Р Воћњак, као резервоар ''испред конзума'', 

док би повећан Р Бријежђе постао ''контра резервоар''); проширењу система на 

околна сеоска насеља; обезбеђењем 40 L/s квалитетне воде из правца Шапоњић 

Врело и побољшањем конфигурације система, тако да се воде са Лакомице и 

Гачевог врела користе за снабдевање водом Златара и највиших зона на правцу Р 

Центар - Р Милановац, а да се вода са Црног Врела, Пећине и Шапоњића Врела 

користи за снабдевање нижих висинскох зона; (г) бољем зонирању водовода 

успостављањем више висинских зона којима се омогућава прерасподела воде у 



водоводном систему према стању изворишта и захтевима конзума. Ургентна мера 

повећања поузданости система је формирање III висинске зоне, коришћењем Р 

Махала и Р Мукића Јама. Са три висинске зоне обезбедиће се поуздано снабдевање 

водом највећег броја потрошача Нове Вароши. Остали делови насеља снабдеваће 

се у оквиру посебних подсистема, локално, преко Р Центар, Р Панорама и Р Бабића 

Брдо, са изворишта Лакомица и Гачево Врело. Постоји могућност да се, поред три 

основне висинске зоне, формира још шест посебних зонских подручја како би се 

што боље хидраулички стабилизовало функционисање система на вишим котама 

града и околних насеља, посебно на падинама Златара до објеката на највишем 

платоу Златара (Хотел Центар), у висинском опсегу 1200÷1244 mнв. У коначном 

решењу планира се довођење воде са Увачког (Сјеничког језера) или Златарског 

језера, а у међувремену се капацитети могу одржавати у потребним границама 

коришћењем извора Црно Врело и Пећина у близини каменолома.  

 Водовод Куманица-Ивањица, чији је изворишни део на подручју 

Просторног плана, користиће и у будућности водозахват Куманица капацитета око 

240 L/s, што са капацитетом водозахвата Рзињске реке и Дрвничког потока треба да 

подмири будуће потребе конзумног подручја. Развој овог водоводног система 

подразумева: (а) изградњу новог постројења за прераду воде (ППВ) у Међуречју; 

(б) повећање резервоарског простора, поред новог резервоара Мркочевац 

капацитета 1000 m3, са још 3000 m3 резервоарског простора; (в) замену АБЦ цеви у 

мрежи. Изворишни део водовода Куманица налази се у зони са режимом заштите 

III степена Парка природе Голија, који у потпуности обезбеђује заштиту квалитета 

вода изворишта.  

Сеоска насеља на подручју Просторног плана која не могу да се прикључе 

на наведене регионалне системе снабдеваће се и даље преко малих групних 

водовода, каптирњем карстних извора или из бунара. Планира се: задржавање у 

функцији свих постојећих локалних изворишта; санитација насеља и успостављање 

зона заштите локалних изворишта; обнова мрежа у циљу смањења губитака; 

повећање поузданости локалних водовода изградњом резервоара у зони насеља (са 

специфичним запреминама већим од 500 L/становник) ио повезивањем мањих 

водовода у веће групне системе. Приоритет има  заштита локалних изворишта 

групних водовода за више сеоских насеља: Ферхатово врело (око 10÷12 L/s), 

Крћанска врела (4÷5 L/s), Беловоде (6÷8 L/s), Јадовник (10÷12 L/s); Ћосовска 

махала, Мачковице, Белан итд.   

У неким деловима подручја, а посебно на Пештеру, проблем обезбеђења 

воде за сточарство решаваће се: (а) изградњом резервоара на пасиштима, који би се 

пунили из извора у водном делу године; (б) изградњом малих акумулација на 

привременим водотоцима у тим зонама, уз обезбеђивање вододрживости мерама 

заптивања (глинени екрани, торкрет итд); (в) пумпањем воде са нижих изворишта у 

резервоаре у зонама пашњака; (г) преграђивањем уставама магистралног канала 

код Карајукића Бунара, којим се преводи вода према сливу Вапе, како би се у њему 

обезбедила вода за напајање стоке. Приоритет у обезбеђивању воде за сточарство 

имају атари насеља на Пештеру изнад 1100 mнв.  

4.1.3.4. Заштита вода 

 



За све акумулације и водотоке на подручју Просторног плана захтевају се 

високе класе квалитета. Водотоци у сливу Увца и изворишним деловима сливова 

река у зони заштићених изворишта треба да се одржавају у I и I/II класи квалитета.  

Предвиђа се интегрална заштита вода, која подразумева примену 

технолошких, водопривредних и организационо-економских мера заштите.  

Технолошке мере обухватају, пре свега, каналисање и пречишћавање свих 

отпадних вода Сјенице, Нове Вароши и Кокиног Брода, као и оних делова насеља 

за која се елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта утврди да се могу 

задржати у ужој зони заштите.  

Предвиђа се обнова и повећање обухвата постојећих канализација Сјенице и 

Нове Вароши, по принципима сепарационих система, са раздвојеним системима за 

отпадне воде и атмосферске воде. При обнови канализације треба тако повезати 

канализације за отпадне и атмосферске вода да се атмосферске воде првог кишног 

таласа уводе у канализацију за отпадне воде и упућују на пречишћавања у ППОВ. 

У постројења за пречишћавање отпадних вода општег типа (ППОВ) уводиће 

се отпадне воде насеља и отпадне воде предузећа које се по Правилнику (по 

показатељима МДК) могу упуштати у градску канализацију без предтретмана. 

Предузећа са показатељима МДК отпадних вода које се не могу упуштати у 

градску канализацију имају обавезу да обезбеде предтретман својих отпадне воде 

до стања да смеју да буду упуштене у градску канализацију. 

Будуће ППОВ Сјенице планира се на ушћу Јабланице у Грабовицу, са 

примарним и секундарним третманом и продуженом биоаерацијом. Због малог 

капацитета Грабовице и Вапе као реципијената, посебно у маловодном делу године, 

треба поставити пројектни критеријум пречишћавања БПК5 < 6 gr O2/m
3
. По 

потреби ће се, ради заштите Сјеничког језера од еутрофикације, увести и додатно 

уклањање фосфора и азота.  

 Нова Варош се налази на вододелници и због тога постоје две опције за 

реализацију ППОВ. Једна опција је да се реализује централно градско ППОВ 

општег типа на низводном изласку из општинског центра, крај Варошке реке 

(Бистрице) код будуће индустријске зоне (пројектовање у току), а да се отпадне 

воде из дела града који гравитира према Златарском језеру сакупљају посебним 

канализационим системом, препумпавају у централни одводник и усмеравају ка 

централном ППОВ. Друга опција је да се за тај део града реализује посебно мање 

ППОВ. Са гледишта одржавања постројења, коришћења простора и заштите 

Златарског језера повољнија је варијанта са једним централним ППОВ.  

 Због заштите Златарског и Радоињског језера реализоваће се групни систем 

за одвођење отпадних вода и ППОВ општег типа за насеље Кокин Брод, оближња 

насеља (Вранеша, Радоиња) и угоститељске објекте чије отпадне воде угрожавају 

те акумулације. Делови насеља за која се елаборатом о зонама санитарне заштите 

изворишта утврди да се могу задржати у ужој зони заштите у року од 12 месеци од 

доношења Просторног плана реализоваће санитарно безбедно прикупљање и 

пречишћавање свих отпадних вода на  погодним компактним ППОВ (биодискови и 

сл).  

 Приоритет има пречишћавање отпадних вода рудника „Штаваљ”, ради 

заштите реке Вапе, изворишта Зарудине и Сјеничког језера. 



Санитација сеоских насеља која не могу да буду обухваћена групним 

системима, посебно у планинским подручјима, обављаће се по принципима 

руралне санитације - са одвођењем отпадних вода у прописане вододрживе 

септичке јаме, уз оперативну организацију даљег поступка са отпадним водама 

(пражњење и одношење у ППОВ). 

Водопривредне мере обухватају: 

- успостављање непосредне и уже зоне заштите локалних изворишта, у 

које се не смеју уносити садржаји који загађују воде и у којима се контролише 

употреба пестицида и ђубрива;  

- повећавање малих вода у кризним маловодним периодима наменским 

управљањем акумулацијама; 

- порибљавање акумулација може се обављати само на основу 

одговарајућих ихтиолошких студија и пројеката порибљавања; 

- забрану изградње рибњака на делу Увца узводно од Сјеничког језера, на 

Кањевској и Бачевској реци; док је изградња хладноводних, салмонидних рибњака 

дозвољена на свим водотоцима на којима се тиме не угрожавају постојећа 

изворишта. 

Према одредбама члана 25. став 2. Закона о заштити и одрживом 

коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 36/09) обавеза корисника 

доводних, турбинских и других канала је да уграде и одржавају одговарајуће 

уређаје који спречавају улаз риба у те канале а корисници брана су дужни да 

обезбеде адекватне рибље пролазе (стазе) или да сведу на минимум негативне 

ефекте препрека  које ометају или спречавају миграцију рибљег фонда. 

Организационо-економским мерама се утиче на смањење загађења вода 

поштовањем правилника о опасним материјама, смањењем специфичне потрошње 

воде увођењем реалних наканада за коришћење вода и испуштање употребљених 

вода, економским стимулисањем рециркулације воде, увођењем мониторинга 

квалитета вода, прописима о транспорту опасних материја у зони изворишта, 

забраном стављања у промет загађујућих супстанци за које постоје адекватне 

замене (нпр. забрана неразградљивих детерџената и материја са недозвољеним 

количинама фосфора), увођењем накнада за загађивање отпадних вода чија висина 

мора да буде већа од трошкова пречишћавања отпадних вода итд.  

 

4.1.3.5. Заштита од поплава и антиерозиона заштита слива 

 

 Уређење водних режима остварује се комбинацијом хидротехничких и 

организационих мера.  

Хидротехничке мере обухватају: (а) пасивне (линијске) мере заштите на 

регулацији и уређењу  долинских водотока, посебно у зони Сјенице, (б) активне 

мере  ублажавања поплавних таласа у великим акумулацијама Сјеничко језеро и 

Златарско језеро, које нису неопходне на подручју Просторног плана, већ су део 

система заштите од поплава долина Лима и Дрине.  

У примени пасивних, линијских мера заштите од поплава приоритет има 

регулација Грабовице и њених притока на подручју Сјенице по принципима урбане 

регулације, ради урбанистички прихватљивог уређења обала и речног корита. 



Степен заштите на рекама у зони Сјенице не сме бити мањи од тзв. 

педесетогодишње рачунске велике воде Q2%.  

Као основна организациона мера заштите утврђује се забрана изградње 

објеката и контрола градње капиталних објеката у зонама које могу да буду 

угрожене поплавама. Нови објекти насеља, привредних и инфраструктурних 

система не смеју се градити у зонама које су угрожене великим водама вероватноће 

0,5% (тзв. двестогодишње велике воде), од којих се штите већи урбани центри и 

привредни објекти средњег нивоа значајности. 

Приоритет има примена антиерозионих мера заштите ерозионих жаришта I 

и II категорије у сливовима постојећих акумулација и у планинским подручјима 

планираних акумулација – падине Јадовника и Озрена у изворишту Увца; 

извориште Грабовице; Јавор, Чемерница и северна Голија у изворишту Ношнице и 

Моравице; Голија и Велика Нинаја у изворишту Људске реке. 

 

4.1.4. Одрживи развој туризма и туристичких простора  

(Реферална карта 3) 

 

Планско упориште јесте да је једна од основних развојних шанси подручја 

Просторног плана  одрживи развој туризма у складу са ограничењима режима 

заштите заштићених и предвиђених за заштиту подручја природних вредности, 

непокретних културних добара и изворишта водоснабдевања, и уз уважавање 

интереса локалних заједница и подстицање развоја комплементарних делатности 

(сточарство, шумарство, производња здраве хране, пића, текстила и др). 

Сходно Просторном плану Републике Србије, део подручја Просторног 

плана развијаће се у склопу туристичке субрегије Златар, средњепланинске регије 

Тара-Златибор-Златар, односно највећи део подручја у оквиру Западне туристичке 

зоне националног ранга значаја, предвиђене за летњу рекреацију, као и за остале 

туристичке активности као што су транзитне, језерске, климатске, еколошке, сеоске 

и др. Мали, источни део подручја развијаће се у склопу туристике регије Голија, 

Средишња туристичка зона међународног ранга значаја, предвиђене за летњу 

рекреацију и зимске спортове. Туристичка понуда подручја ће се повезивати и 

интегрисати с понудом афирмисаних туристичких дестинација и регија у ширем 

окружењу – Златибора, Таре и Копаоника, чинећи јединствени систем туристичких 

подручја југозападне Србије. 

Доминантни туристички производи и видови туризма на подручју 

Просторног плана засниваће се на богатим природном и анатропогеном ресурсима 

и  вредностима простора: 

1. Планине – најпре Златар у систему са Златибором и Таром, и наставком 

ка Озрену, Јадовнику и Гиљеви на западу, те Јавор и Голија на истоку и Пештарска 

висораван на југоистоку, са великим могућностима за зимски и целогодишњи 

стационарни и излетнички туризам (алпско и нордијско скијање, биатлон и остали 

видиови рекреације на снегу, планинарење, параглајдинг, пешачке и 

бициклистичке туре, јахање и др);  

2. Језера и реке – риболовни, спортско-рекреативни и други видови 

туризма на води на три језера у оквиру СРП, планираној акомулацији на Људској 

реци, рекама Увац, Вапа и осталим хидролошким објектима. Једниствени меандри 



Увца, Ђаловића клисура и друге клисуре (Милешевке у општини Пријепоље и др) 

доприносе атрактивности акватичких простора и развоју специфичних туристичких 

активности (панорамско разгледање, фотографисање, посматрање заштићених 

угрожених врста, проучавање геоморфолошких феномена и сл); 

3. Културни туризам – посета значајним културним добрима у Кућанима и 

Радијевићима (цркве брвнаре), манастирима Дубница и Ковиље, Новој Вароши, 

Сјеници и др, као и неком од 293 археолошка налазишта (нпр. Јеринин град у 

кањону Увца). Целогодишњу понуду омогућавају регионалне погодности за овај 

вид туризма, у првом реду највредније културно наслеђе уписано у Листу светске 

културне и природне баштине – Стари Рас са Сопоћанима и Студеница и други 

споменици од изузетног значаја у непосредном окружењу (манастири Милешева, 

Градац и др); 

4. Здравствено-рехабилитациони туризам – погодни климатски услови и 

морфологија терена омогућују успешно лечење бројних здравствених поремећаја и 

рехабилитацију корисника. Специјална болница Златар у систему са СБ Чигота на 

Златибору, Заводом за специјализовану рехабилитацију у Ивањици и Прибојском 

бањом, представља основ за развој целогодишње понуде овог вида туризма. 

Приватна иницијатива у неколико села отвара могућност за развој welness туризма 

у ексклузивном природном окружењу; 

5. Манифестациони туризам – богатство и разноврсност традиције, 

световних и духовних обичаја (верски празници, сабори, свадбе и друге светковине, 

сточни сајмови, трке коња и различита такмичења) различитих ентитета 

предпоставка су за очување и развој бројних манифестација; 

6. Сеоски-етно туризам – слично златиборском Сирогојну и ивањичким 

Девићима, развој сеоског и етно туризма наставиће се у афирмисаним селима 

Кушићи и Катићи (општина Ивањица) и развијати у ушачким селима Штитково, 

Акмачићи, Радијевићи, Дрмановићи, Јасеново и Вилови (општина Нова Варош), 

планираним етно-парковима и очуваним традиционалним пештерским селима на 

подручју општина Сјеница и Тутин;  

7. Транзитни туризам – основни потенцијал за развој овакве врсте туризма 

(целогодишњи, дневни) је близина државних путева I реда број 21 ка Јадрану и број 

8 ка Новом Пазару и Копаонику преко правца државних путева I реда бр. 22 и 22.3, 

а у будућности најзначајнији биће транзитни туристички правац планираног 

аутопута Београд-Јужни Јадран, којим ће се остварити најбржа веза са туристичком 

тражњом Војводине и средишње Србијe, и сјенички аеродром који ће повећати 

приступачности овог подручја и његову транзитну улогу за туристичке регије у 

окружењу;    

8. Едукативни и еколошки туризам – ови видови туризма биће заступљени 

на заштићеним и планираним за заштиту подручјима природних вредности, у 

ушачком пећинском систему и осталим пећинама, орнитолошким станицама и 

местима за посматрање птица (посебно станишта белоглавог супа), клисурама и сл; 

9. Конгресни туризам – занован на атрактивности простора и понуди 

квалитетних конгресних, смештајних и пратећих капацитета нарочито у примарним 

туристичким центрима, евентуално и у појединим секундарним туристичким 

центрима, ски и визитор центрима; 



10. Ловни и риболовни туризам – на делу планинског подручја (Ђерекаре, 

Муртеница, Озрен и др), односно на рекама и језерима.  

Развој свих туристичких производа прилагођаваће се потребама туриста, 

тако да се омогући комбиновање више видова туризма. Интегрисање туристичке 

понуде подручја са понудом општина и туристичких регија у окружењу омогућиће 

формирање разноврсних тематских итинерера.  

 

4.1.4.1. Организација и уређење туристичких зона 

 

Развој зимског туризма засниваће се на концепцији умрежавања зимских 

туристичких капацитета и дестинација са сличним центрима у регионалном 

окружењу. Како је Просторним планом подручја Парка природе Голија предвиђено 

активирање локалитета „Врхови-Одвраћеница” и  „Голијска река”, са доминантним 

скијалиштем на Јанковом камену у општини Ивањица, те већ афирмисаним 

зимским центрима на Копаонику, Златибору и Тари, завршетак и модернизација 

постејићих ски стаза на Златару „Бријежђа” (општина Нова Варош), предвиђена 

изградња ски центара на планинама Јадовник и Озрен (општина Сјениица) и на 

Ђерекарском Омару (општина Тутин), били би део јединственог кластера зимских 

туристичких центара западне и средишње Србије.  

Скијалиште „Бријежђа” у непосредној близини Нове Вароши је у фази 

завршетка са постојећом жичаром из самог насеља и програмом завршетка 

започетих техничких радова на његовом финалном уређењу. Приступ скијалишту 

је, осим жичаром, могућ и државним путем II реда број 231 Нова Варош-Сјеница. 

Смештај туриста предвиђен је у Новој Вароши и у селима Дражевићи, Дренова, 

Косатица и другим насељима у непосредном окружењу.
18

  

Оријентационо процењени капацитет скијалишта „Јадовник” и „Озрен”
19

 је 

око 20,5 km жичара.  Одговарајућим урбанистичким планом дефинисаће се 

комплетан систем жичара и ски-стаза, на основу кога ће се утврдити тачан 

капацитет скијалишта. Смештајни капацитети биће лоцирани у контактној зони 

скијалишта, у селима Биберовиће-Јаворче, Машовиће, Царичина и Тријебине. 

Саобраћајна веза до скијалишта „Јадовник” обезбеђиваће се државним путем I реда 

број 8 до насеља Доње Гоње и општинским путем ОС-12 преко Доње Гоње и 

Машовиће до Биберовића и улаза у скијалиште. Доступност скијалишта „Озрен” 

обезбеђиваће се државним путем II реда број 117 до Тријебине и општинским 

путем ОС-9 до Царичине и улаза у скијалиште у зони Изишта и Царичине, и 

директним прикључком са државног пута II реда број 117 до улаза у скијалиште у 

зони Клисуре.  

Приступ скијалишту „Ђерекарски Омар”
20

 ће се обезбедити преко државног 

пута II реда број 231a до села Лескова и Набоје и општинским путем ОТ-7 до 

Ђерекара, односно улаза у скијалиште. Смештај је предвиђен у ободним селима у 

општини Тутин. У систему са овим скијалиштем функционисаће и центар 

нордијског скијања у Карајукића Бунарима (општина Сјеница).  

                                                 
18 На основу Плана генералне регулације туристичке зоне Златар, 2007.  
19 На основу Нацрта просторног плана општине Сјеница, 2008. 
20 На основу Просторног плана општине Тутин, 2009. 



Превдиђен је концентрисано-дисперзни размештај туристичких смештајних 

капацитета у примарним и секундарним туристичким центрима, и селима у 

контактној зони скијалишта. У складу са режимима заштите III степену, садржаји 

зимске понуде у простору биће делимично лоцирани у обухвату или на граници 

планираних за заштиту природних вредности Златара (Бријежђе), Гиљеве 

(Јадовник-Озрен) и Пештерске висоравни (Ђерекарски Омар). 

Смештајне капацитете би требало обезбедити у примарним туристичким 

центрима Нова Варош и Сјеница, секундарним туристичким центрима и сеоским 

насељима у контактним зонама скијалишта. За потребе летњег туризма биће 

коришћен знатно шири простор. Развој летњег туризма засниваће се примарно на 

едукативно-еколошким видовима туризма и туризму на води, као и осталим 

видовима у склопу целогодишње понуде подручја.  

Најатрактивнији би требало да буду едукативно-еколошки видови туризма, 

у првом реду орнитолошки, усклађени са режимима заштите природних вредности 

и стручно подржани и контролисани од стране стараоца заштићених подручја. На 

меандрима реке Увац у режиму заштите Ib степена, приоритет има уређење 

планираног видиковца на кањон и станиште белоглавог супа на локалитету 

Молитве-Нишавићи и изградња приступног пута од општинског пута ОС-15 

између села Урсуле и Дружиниће, као и уређење видиковца на локалитету са друге 

стране реке и изградња приступног пута од општинског пута ОС-13 из правца села 

Доње Лопиже. Видиковци ће бити отворени и затворени са пратећим садржајима 

(инфо пунктови и др). 

У нововарошком делу СРП Увац, на Златарском језеру приоритет има 

уређење постојећих видиковаца у околини бране и ка селу Штитково. 

Атракцију ће представљати и посета пећинама у Ушачком пећинском 

систему и пећини Буковик по њиховом уређењу за презентацију посетиоцима, 

односно спелеолошка понуда пећина у склопу туризма посебних интереса.  

Посебно атрактивна биће понуда разноврсних рекреативних и активности 

посебних интереса на води. Летњи туризам ће се развијати и на рекама Увац и Вапа 

и осталим већи водотоцима. На језерима и рекама предвиђени су следећи садржаји: 

спортови на води (веслање, jeдрење и сл), спортски риболов, сплаварење 

меандрима Увца (у режиму заштите Ib степена природних вредности) и сл.  

Просторна диспозиција туристичке понуде акватичких простора 

диференцираће се на: 

- зону приобаља са излетничким пунктовима, бициклистичким и 

пешачким стазама, спортским теренима; 

- контактну зону приобаља са сеоским туризмом. 

У зони са режимом заштите II степена СРП Увац смештај је могућ у 

запуштеном Туристичком одмаралишту капацитета до 100 лежаја у Радоињи након 

неопходне ревитализације објеката и његовог поновног активирања у туристичке 

сврхе.   

У туристичку понуду зоне са режимом заштите II степена СРП Увац могу да 

се укључују смештајни капацитети сеоских туристичких домаћинстава и 

легализованих кућа за одмор у складу са условима из дела 4.1. и правилима 

уређења и изградње простора из дела 4.6.1.1.3. и 4.6.1.1.4.  Просторног плана. 



Као и код зимског туризма, смештај туриста предвиђен је на локалитетима, 

то јест у  насељима ван зона са режимом заштите Ib и II степена природних 

вредности и уже зоне санитарне заштите око језера и река. Посетиоци јединствене 

зоне језера и река Увац и Вапа биће смештени у постојећим и новим објектима 

сеоског туризма и комерцијалним смештајним капацитетима на Златару, у Новој 

Вароши, Сјеници и Кушићима.  

Традиционални сеоски туризам је целогодишњег карактера са изразитим 

шпицевима у току летње и зимске туристичке сезоне. Приоритет има развој сеоског 

туризма, нових смештајних капацитета и садржаја туристичке понуде у насељима у 

зони са режимом заштите III степена и у ближој околини СРП Увац, од којих су 

поједина већ туристички афирмисана: Радоиња, Јасеново, Бабића брдо, Радијевићи, 

Љепојевићи, Акмачићи, Комарани, Ојковица, Мишовићи, Вилови, Штитково 

(општини Нова Варош), а нарочито Кушићи, заједно са Катићима (општина 

Ивањица), Горње и Доње Лопиже и Дружиниће (општина Сјеница).  

Понуда сеоског туризма развијаће се како у сеоским насељима у контактној 

зони планираних скијалишта, тако и у ближој околини заштићених подручја и 

предвиђених за заштиту природних вредности, у првом реду у насељима: Дуга 

Пољана (Парк природе Голија), Карајукића Бунари, Тузиње, Бороштица, Суви До и 

Набоје (Пештерско поље), Угао (Пештерско поље, Пештерска висораван), Црвско и 

Гошево (Ђаловића клисура, Гиљева) у општини Сјеница.  

Већина сеоских насеља у обухвату или у близини заштићених подручја и 

планираних за заштиту природних вредности, на ловним и риболовним подручјима 

има потенцијал за развој појединих или комбинације више облика туризма. У 

складу са бројем посетилаца и развојем летње и зимске понуде подручја 

прилагођаваће се и њихова улога у развоју туристичке привреде (смештај, 

традиционална производња, кулинарство, производња хране и др).  

За туристички идентитет подручја Просторног плана важно је очување 

групација народног градитељства, етноцелина Царичина и Карајукића Бунари и 

формирање етно паркова на предвиђеним локалитетима у Тузињу, Ојковици, 

Штиткову и Ерчегама. Ова села ће бити основ етно, сеоског и манифестационог 

туризма читавог подручја. Презентација традиције и етнолошке разноврсности 

подручја биће укључена у систем будућих културних итинерера или путева 

културе регионалног каратера.  

Целогодишњи здравствено-рехабилитациони туризам ће се одвијати на 

постојећим локалитетима ваздушне бање на Златару (превенција, лечење и 

рехабилитација кардиоваскуларних обољења), уз неопходну модернизацију и 

адптацију  смештајних капацитета специјалне болнице, као и у приватним 

центрима за рехабилитацију (wellness) у селима у зони са режимом заштите III 

степена око Златарског језера.  

Развој ловног туризма одвијаће се у уређеним шумско-ловним подручјима у 

обухвату Просторног  плана и у његовој непосредној околини: на обронцима и 

деловима Голије, Велике Нинаје, Јарута, Гиљеве, Жилиндара, Озрена, Јадовника, 

Ђерекарског Омара, Муртенице, Тикве, Босања и Смудинога. Ловачки савез Србије, 

међуопштински и општински савези ће бити одговорни за организацију ових 

простора. За потребе риболовног туризма неопходно је уређење риболовних стаза и 

места за окупљање риболоваца дуж река Увац, Вапа, Тријебинска река, Јабланица, 



Бистрица, Лим (општина Пибој), Људска река (општина Сјеница и град Нови 

Пазар) и других водотока, као и приобаљу језера. Ловни и риболовни туризам 

подразумевају контролу коришћења биолошких капацитета и спречавање 

прекомерног лова и роболова, контролу криволова и времена дозвољеног за 

лов/риболов одређених врста. Смештај ловаца и риболоваца организоваће се у 

сеоским насељима, ловачким домовима и другим комерцијалним туристичким 

капацитетима. 

 Транзитни туризам развијаће се у коридорима државних путеви I реда број 

21 (повезивање са туристичком понудом Златибора и Таре), број 8 (којим се 

остварује веза са правцима према Копаонику, Голији, ибарској магистрали, Новом 

Пазару, Пријепољу и планираним аутопутем), државних путева II реда број 231 

(повезивање туристичке понуде општина Нова Варош и Сјеница), број 231а 

(повезивање туристичке понуде општина Сјеница и Тутин), бр. 117 и 272 

(повезивање туристичке понуде општина Ивањица и Сјеница) и општинских путева 

који омогућавају приступ туристичким насељима, комплексима и локалитетима, те 

трасом планираног аутопута ка Црној Гори.  

 За повезивање туристичке понуде у простору и развој више модалитета 

кретања туриста на подручју Просторног плана предвиђено је формирање мреже 

бициклистичких, пешачких и планинарских стаза. Мрежа бициклистичких стаза на 

подручју Просторног плана формираће се: дуж јавних путева од интереса за 

туризам и поједина насеља; дуж обала Увачког, Златарског и Радоињског језера; на 

правцу Сјеница-источна страна Увачке клисуре-манастир Дубница-прелазак преко 

бране-Коморани-Акмачићи-Златар-манастир Милешева; на правцима до скијашких 

центара на Златару, Јадовники и Озрену, на подручју бање „Златар” и др. Мрежа 

пешачких и планинских стаза засниваће се на европској планинарској стази Е7, то 

јест деоницама Е7-12 (Мочиоци-Штитково-Божетићи-Сјеничко језеро-Акмачићи-

Златар/Водена пољана), Е7-13 (Манастир Милешева-Милошев До-Каћево-

Аљиновићи-Јадовник-Сопотница-Озрен/Тријебине-Сјеница-Чедово-Дунишићи-

Ступ) и почетак деонице Е7-14 (правац ка Голијској реци), и другим стазама које ће 

повезивати туристичке центре са туристичким пунктовима и визитор центрима дуж 

Златарског и Увачког језера, са правцима до етно излетишта „Врело” и „Увац”, 

Карајукића Бунара, Дуге Пољане, на Растокама и осталим. Пешачким стазама 

потребно је повезати и изузетно атрактивне спелеолошке локалитете, међу којима 

су Ушачка, Тубића, Баждарска пећина, као и пећина Буковик. На територији 

општине Нова Варош предвиђена је изградња пешачке стазе Браношевац–

Дрмановићи, пешачке трим стазе која би повезивала градско подручје са Златаром, 

као и уређење трим стазе „Шопот” и „Касарна” које пролазе кроз пределе 

изузетних одлика са високим квалитетом ваздуха.  

Најзначајнији постојећи и планирани туристички комплекси/зоне, места, 

насеља и пунктови на територији  Просторног плана су: 

1. комплекс/зона скијалишта – Озрен, Јадовник, Златар (Бријежђа) и 

Ђерекарски Омар; 

2. акватички комплекс/зона увачких језера и река Увац и Вапа – са улазним 

пунктовима (Кокин брод, Растоке, Дружиниће), ушачким спелеолошким системом, 

системом бициклистичких и пешачких стаза и др; 



3. зона интензивног етно-културолошког туризма –  Штитково, Кушићи и 

Катићи; 

4. ваздушне бање на Златару и Јавору-Ивањици – центри здравствено-

рехабилитационог туризма; 

5. примарни туристички центри – Нова Варош и Сјеница; 

6. секундарни туристички центри (насеља) – Радоиње, Штитково, Кушићи, 

Акмачићи, Вилови, Дуга Пољана, Карајукића Бунари, Ерчеге, Тријебине, Лопиже, 

Машовиће-Биберовићи, Ојковица, Урсуле, Гошево; 

7. остала туристичка насеља – села у непосредном окружењу туристичких 

зона са капацитетима за развој туризма или за бављење комплементарним 

активностима у функцији развоја туризма;  

8. значајни туристички пунктови – визиторски центри, улазни пунктови и 

инфо центри, објекти културно историјског наслеђа (манастири, споменици, 

археолошка налазишта) и др. 

За потребе Парка природе Голија и Резервата биосфере Голија-Студеница 

планиран је улазни пункт у Дугој Пољани и на аеродрому Сјеница (општина 

Сјеница), где би се налазио и инфо туристички центар и визиторски центар. Сличне 

пунктове и визиторске центре могуће је формирати и у Кокином броду (већ 

дефинисана локација код истоимене бране) за систем језера у СРП Увац, 

Карајукића Бунарима за влажно станиште Пештерско поље (Рамсарска листа) и 

Растокама (код бране на Сјеничком језеру), као и улазни пункт и старатељски 

центар у КО Дружиниће. Информативни туристички центри били би и на главним 

саобраћајницама у селу Кушићи (правац ка Ивањици), Гошево (ка Црној Гори) и у 

градским насељима Нова Варош и Сјеница. Предвиђен је научно-истраживачки 

центар у Ковиљу (општина Ивањица).  

 

4.2. ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ, РАЗВОЈ МРЕЖЕ НАСЕЉА И ЈАВНИХ 

СЛУЖБИ 

 

4.2.1. ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ 

 

4.2.1.1. Пројекције становништва 

 

Пројекције становништва које насељава планско подручје у периоду 2008-

2022. израђене су применом кохортно-компонентног метода. Једногодишње 

старосне кохорте оба пола пројектоване су на основу хипотеза о будућем кретању 

детерминанти популационог развоја – фертилитета, морталитета и миграција. 

Хипотезе су постављане за заједнице насеља или за појединачна насеља уколико се 

карактеристике демографског развоја одређеног насеља разликују од заједнице у 

коју је сврстано. Резултати пројекција за цело подручје, стога, представљају збир 

резултата за заједнице насеља (односно за појединачна насеља).  

Пројекциони период креће од средине 2008. године за коју су урађене 

процене становништва на бази резултата Пописа становништва из 2002. године и 

статистике виталних догађаја у периоду 2002-2008. година. Пројекционе хипотезе 

имају оптимистички карактер с обзиром да су усклађене са актуелним 

националним стратегијама из области популационе политике (Стратегија 



подстицања рађања и Стратегија о популационом старењу) и могу представљати 

остварив циљ уколико дође до очекиваних друштвено-економских промена у 

наредној деценији. 

 

Хипотезе о будућем кретању фертилитета, морталитета и миграција 

 

Хипотезе о будућем кретању компоненти развоја становништва одражавају 

се кроз сумарне показатеље: стопу укупног фертилитета, очекивано трајање живота 

живорођених и миграциони салдо. У ту сврху извршена је анализа доступних 

статистичких серија три показатеља за свако насеље односно заједницу насеља, при 

чему је посебну тежину добио претпројекциони период 1991-2007. година. 

Приликом прогнозирања фертилитета, требало је уважити дијаметрално различите 

репродуктивне моделе две доминантне етничке групе на овом подручју – 

бошњачке и српске (49%, односно 40% укупне популације). То је подразумевало да 

се, уважавајући тренд снижавања нивоа стопе укупног фертилитета код бошњачке 

популације, вредност овог показатеља до краја пројекционог периода стабилизује 

око нивоа довољног за просту репродукцију становништва. Притом би се задржале 

постојеће разлике, где би највиши ниво фертилитета био у насељима општине 

Тутин, нешто нижи у насељу Беле Воде у општини Нови Пазар, а најнижи у 

насељима општине Сјеница.  

С друге стране, у насељима са доминантном српском популацијом, нарочито 

оним у општини Нова Варош, где је ниво стопе укупног фертилитета (1,17) пао 

знатно испод републичког просека, предвиђен је лагани опоравак нивоа плодности 

ка нивоу који је ова популација достизала у периоду 2004-2005. година, што износи 

1,4-1,7 у зависности од типа насеља односно општине којој насеље припада. 

Хипотеза о фертилитету је за сва насеља претпоставила пораст плодности у 

старијим годиштима жена наспрам смањења у млађим, што је у складу са 

дугорочном тенеденцијом на целој територији државе. 

Највећи део становништва на овом подручју лоциран је у две општине – 

Сјеница и Нова Варош, које одликује дуже очекивано трајање живота живорођених 

у односу на републички просек за око две године код женске (77,7) односно за око 

четири године код мушке популације (74,1). У складу са карактером пројекције, 

предвиђен је даљи лагани пораст просечног животног века становништва, што би 

до краја пројекционог периода довело до дужег очекиваног трајања живота 

живорођених за две до три године у зависности од пола, односно општине којој 

насеље припада. Предпостављено је да су полазне и циљне вредности сваке од 

једногодишњих специфичних стопа смртности према старости повезане 

одговарајућим опадајућим експоненцијалним трендом. 

Важно је истаћи да се, свакако, главни допринос порасту нивоа просечног 

животног века становништва очекује услед пораста стопа доживљења старијих 

средовечних, а не толико у продужењу достигнутог максималног трајања живота, 

нарочито када је у питању мушко становништво. Другим речима, извесније је да ће 

пораст очекиваног трајања живота живорођених првенствено бити под утицајем 

већег броја људи који ће улазити у популацију старих него под дејством пораста 

броја старих људи који ће постајати још старији. 



Вишак одсељених у односу на досељене је основна миграциона 

карактеристика овог подручја деценијама уназад. Оптимистички карактер 

пројекција огледа се у претпоставци о лаганом снижавању негативног миграционог 

салда, што би до краја пројекционог периода довело до уједначеног броја 

одсељених и досељених. Остварење овакве хипотезе могуће је у условима 

економског опоравка, чији се почетак очекује управо у наредној деценији у оквиру 

започетог процеса европских интеграција, што је инкорпорирано и у до сада 

усвојеним националним стратегијама из области популационе политике. У том 

смислу, апроксимирани старосни образац миграната, коришћен у пројекционом 

моделу, базиран је на стопама миграционог салда из периода 1981-1991. година, 

који је карактерисао низак миграциони интензитет и одсуство миграција принудног 

карактера типичних за период 1991-2002. година. 

 

Популациона будућност до 2022. године 

 

Иако пројекције становништва које насељава подручје Просторног плана 

имају оптимистички карактер, извесно је смањење укупне популације са 49.101, 

колико је регистровано Пописом из 2002. године, на 44.510 становника крајем 

пројекционог периода, 2022. године, или пад од 9% (табела 13.). Практично, сав 

пад је узрокован смањењем броја становника у насељима са већинском српском 

популацијом, захваљујући недовољном природном обнављању и наслеђеној 

неповољној старосној структури (популација на територији општине Нова Варош 

ће се смањити за готово 28%, док би укупан број становника у насељима општине 

Сјеница остао готово непромењен). 

Осим минималног пораста броја становника урбаног центра Сјенице (1%), 

пораст укупне популације 2022. године у односу на резултате Пописа 2002. 

забележиће и заједнице насеља Зајечиће, Кладница, Дуга Пољана, Карајукића 

Бунари и Расно (3-19%) у општини Сјеница, као и заједница насеља Лескова у 

општини Тутин (22%), односно насеље Беле Воде (33%) у општини Нови Пазар. С 

друге стране, у општини Сјеница до популационог смањења доћиће у заједницама 

насеља Вапа, Тријебине, Машовиће и Штаваљ (11-30%), док ће се популација Доње 

Лопиже смањити готово за две трећине.  Насеља Гошево и Црвско у овој општини 

изгубиће трећину своје популације. У општини Пријепоље, број становника 

заједнице насеља Аљиновићи и насеља Копривна ће се преполовити до 2022. у 

односу на Попис 2002. године, док ће све заједнице насеља у општини Нова Варош 

у истом периоду претрпети популационо смањење између 37% и 50%, а насеље 

Сеништа чак од 65%. Слична будућност очекује и заједнице насеља у оппштини 

Ивањица – Ковиље и Кушићи (смањење од 60% односно 25%). 
 

 

 

 

 
  Табела 13.  Пројекције укупног становништва и великих старосних група на подручју Просторног 

плана 

Велике старосне групе 
ППППН,  тип, заједница  насеља, насеље Укупно 

0-19 20-39 40-59 60 и више 65 и више 

Густина 

(ст/km2) 



Велике старосне групе 
ППППН,  тип, заједница  насеља, насеље Укупно 

0-19 20-39 40-59 60 и више 65 и више 

Густина 

(ст/km2) 

2002 

Укупно 49.101 14.046 13.516 12.288 9.234 6.648 28 

Градска насеља 24.815 7.410 7.025 7.250 3.129 2.030 297 

Сеоска насеља 24.286 6.636 6.491 5.038 6.105 4.618 15 

Заједнице насеља 

Општина Сјеница 

Вапа 985 267 267 203 247 189 11 

Тријебине 461 112 147 94 106 79 6 

Машовиће 356 93 74 73 115 96 7 

Доње Лопиже 330 31 51 63 185 149 5 

Зајечиће 2.035 684 626 378 347 237 22 

Дуга Пољана 3.196 1.030 924 638 603 446 21 

Карајукића Бунари 1.594 528 461 285 312 215 10 

Расно 1.426 537 434 261 194 137 26 

Штаваљ 1.293 281 314 280 416 297 16 

Кладница 1.487 428 443 302 314 238 22 

Сјеница 13.545 4.339 3.883 3.579 1.744 1.160 440 

Гошево 70 10 20 17 23 17 3 

Црвско 140 20 41 14 64 44 5 

Општина Нова Варош 

Нова Варош 11.270 3.070 3.143 3.672 1.385 869 213 

Акмачићи 1.811 356 456 467 532 393 16 

Божетићи 1.363 213 281 300 568 461 13 

Радоиња 690 151 131 180 227 181 29 

Јасеново 910 148 193 251 318 254 14 

Негбина 733 123 164 157 290 241 19 

Сеништа 262 21 47 70 123 100 11 

Општина Ивањица 

Ковиље 607 60 99 112 336 279 6 

Кушићи 694 160 160 195 179 142 12 

Општина Пријепоље  

Аљиновићи 351 53 67 84 147 105 10 

Копривна 49 6 13 6 24 19 3 

Општина Тутин 

Лескова 2.571 1.060 786 440 285 196 21 

Град Нови Пазар 

Беле Воде 872 263 291 168 149 101 60 

2012 

Укупно 46.156 11.933 13.320 11.550 9.354 6.597 26 

Градска насеља 23.560 5.382 7.116 6.708 4.353 2.708 282 

Сеоска насеља 22.596 6.551 6.203 4.842 5.000 3.889 14 

Заједнице насеља 

Општина Сјеница 

Вапа 861 241 236 194 189 138 10 

Тријебине 436 125 136 74 100 75 6 

Машовиће 276 59 73 70 74 53 5 

Доње Лопиже 204 28 28 39 109 91 3 

Зајечиће 2.084 705 610 422 346 262 22 



Велике старосне групе 
ППППН,  тип, заједница  насеља, насеље Укупно 

0-19 20-39 40-59 60 и више 65 и више 

Густина 

(ст/km2) 

Дуга Пољана 3.315 1.162 930 624 599 449 21 

Карајукића Бунари 1.665 563 493 313 296 247 10 

Расно 1.545 576 479 296 195 137 28 

Штаваљ 1.110 262 267 245 336 268 14 

Кладница 1.490 466 431 309 284 222 22 

Сјеница 13.479 3.675 4.036 3.515 2.252 1.450 438 

Гошево 55 10 17 8 21 17 2 

Црвско 117 23 22 25 46 44 4 

Општина Нова Варош 

Нова Варош 10.081 1.707 3.080 3.193 2.101 1.258 191 

Акмачићи 1.432 265 313 402 452 351 12 

Божетићи 963 145 201 247 370 315 9 

Радоиња 525 93 114 152 165 127 22 

Јасеново 679 100 149 186 244 177 10 

Негбина 526 87 99 153 187 158 13 

Сеништа 157 3 26 42 86 76 6 

Општина Ивањица 

Ковиље 376 38 59 93 185 157 3 

Кушићи 589 109 150 186 145 105 10 

Општина Пријепоље 

Аљиновићи 264 38 61 50 114 90 7 

Копривна 33 8 7 5 13 12 2 

Општина Тутин 

Лескова 2.859 1.096 980 482 301 215 23 

Град Нови Пазар 

Беле Воде 1.034 348 323 223 141 105 71 

2022 

Укупно 44.510 11.806 11.767 10.696 10.240 7.421 25 

Градска насеља 22.702 5.001 6.168 5.506 6.027 4.255 272 

Сеоска насеља 21.808 6.806 5.599 5.190 4.213 3.166 13 

Заједнице насеља 

Општина Сјеница 

Вапа 816 197 227 217 175 134 9 

Тријебине 407 111 94 123 79 65 6 

Машовиће 248 51 79 56 62 51 5 

Доње Лопиже 128 18 18 35 58 51 2 

Зајечиће 2.141 696 600 519 325 237 23 

Дуга Пољана 3.476 1.279 899 759 538 409 22 

Карајукића Бунари 1.727 639 462 379 248 186 11 

Расно 1.690 631 477 360 222 149 31 

Штаваљ 974 247 229 249 250 203 12 

Кладница 1.526 536 367 366 257 189 22 

Сјеница 13.653 3.653 3.783 3.180 3.036 2.151 443 

Гошево 47 10 7 16 14 13 2 

Црвско 87 22 15 34 17 11 3 

Општина Нова Варош 

Нова Варош 9.049 1.347 2.385 2.326 2.991 2.104 171 

Акмачићи 1.150 196 248 325 382 292 10 

Божетићи 684 120 132 185 247 194 7 



Велике старосне групе 
ППППН,  тип, заједница  насеља, насеље Укупно 

0-19 20-39 40-59 60 и више 65 и више 

Густина 

(ст/km2) 

Радоиња 428 87 110 83 149 109 18 

Јасеново 521 94 93 129 205 160 8 

Негбина 385 65 79 111 130 90 10 

Сеништа 92 1 6 29 56 48 4 

Општина Ивањица 

Ковиље 243 32 39 72 100 79 2 

Кушићи 518 87 135 129 167 112 9 

Општина Пријепоље 

Аљиновићи 195 41 41 51 63 50 5 

Копривна 23 3 4 11 4 4 1 

Општина Тутин 

Лескова 3.144 1.213 956 649 326 232 26 

Град Нови Пазар 

Беле Воде 1.157 430 283 304 141 99 80 

 

У просторном смислу, то значи да ће доћи до повећања степена 

диференцијације у погледу популационих потенцијала између етнички различитих 

насеља. Густина насељености овог иначе слабо насељеног простора (испод 30 

ст/km
2
) додатно ће се смањити, углавном у насељима са већинским српским 

становништвом. Од две зоне концентрације становништва, формиране око једина 

два урбана насеља на овом подручју, Сјеница ће задржати своју иначе високу 

популациону концентрацију (преко 400 ст/km2), док ће се густина насељености у 

Новој Вароши смањити за 20% у односу на 2002. годину и пасти испод 200 ст/km2. 

Ипак, на 85 km
2
, колико заузимају територије ова два центра, или на мање од 5% 

површине целог подручја, биће концентрисано 51% популације. С друге стране, од 

21 заједнице насеља на овом простору, чак њих 12 ће до 2022. бити у категорији 

ретко насељених (испод 10 ст/km
2
), док ће осталих девет остати у категорији слабо 

насељених, и поред пораста броја становника у већински бошњачким насељима 

(највећа густина у заједници насеља Расно – 31 ст/km
2
). Када се изузму два урбана 

насеља, густина насељености на целом подручју Просторног плана је једва изнад 

границе ретко насељених области (2002 – 15 ст/km
2
, 2022 – 13 ст/km

2
). 

Осим тога што је немогуће избећи смањење укупног броја становника на 

овој територији, пројекције показују да је немогуће избећи и напредовање процеса 

популационог старења (табела 13.). Ни оптимистичније пројекционе претпоставке 

не могу зауставити овај процес ни у много дужем пројекционом периоду. Индекс 

који показује однос броја старих 65 и више година наспрам младе популације 

(млађи од 20 година) за две деценије ће порасти за 33% посматрајући целокупно 

становништво подручја. Истовремено, притисак броја старих на радни контингент 

(20-64 године) порашће за 25%. На нивоу насеља темпо старења ће бити 

неуједначен с обзиром на разлике у наслеђеној старосној структури, што је посебно 

уочљиво између етнички различитих насеља. Најбржи темпо старења ће ипак бити 

у два урбана насеља, што се поклапа с тенденцијама у целој држави, с обзиром да 

популационо бројне радне кохорте, досељене из непосредног окружења током 

периода интензивне  индустријализације и урбанизације између 1960-их и 1980-их, 

улазе у групу старог становништва током пројекционог периода. 



Пројекције указују да ће промене наступити и у свим важнијим 

функционалним контингентима, при чему ће најизразитији пад (више од једне 

петине за две деценије) доживети школообавезни узраст (табела 14.). С обзиром на 

благо оптимистички карактер хипотезе о фертилитету, најмањи пад се очекује код 

деце предшколског узраста (5%). Посебно су значајне промене које се односе на 

смањење радне популације (12%) и женског фертилног контингента (16%), односно 

на пораст броја старих (12%). Треба нагласити да су наведени проценти већи код 

урбане популације, која више неће моћи да рачуна на интензитет допуњавања 

највиталних контингената из сеоских насеља у свом залеђу, као у предходним 

деценијама. Овакве промене ће се неповољно одразити на бројне области у сфери 

друштвено-економског развоја, а у случају задржавања или погоршања актуелних 

негативних тенеденција у домену миграција и фертилитета, може се очекивати и 

убрзање процеса смањивања већ изразито слабе насељености. 
 

Табела 14. Пројекција важнијих функционалних старосних контингената на подручју Просторног 

плана 

Функционални старосни контигенти ППППН, тип, заједница насеља, 

насеље 0-6 7-14 15-64 15-49 жене 

Индекс 

старења* 

Зависност 

старих** 

2002 

Укупно 4.147 5.832 32.457 11.998 0,47 0,23 

Градска насеља 2.009 3.157 17.618 6.919 0,27 0,13 

Сеоска насеља 2.138 2.675 14.839 5.079 0,70 0,35 

Заједнице насеља 

Општина Сјеница 

Вапа 101 110 585 207 0,71 0,36 

Тријебине 43 38 300 99 0,70 0,29 

Машовиће 27 38 196 64 1,03 0,58 

Доње Лопиже 11 15 154 30 4,81 1,00 

Зајечиће 245 275 1.277 479 0,35 0,21 

Дуга Пољана 352 410 1.987 759 0,43 0,26 

Карајукића Бунари 159 225 987 383 0,41 0,25 

Расно 179 213 896 362 0,26 0,18 

Штаваљ 99 97 798 216 1,06 0,42 

Кладница 137 161 951 324 0,56 0,29 

Сјеница 1.287 1.850 9.246 3.708 0,27 0,14 

Гошево 4 1 48 8 1,70 0,40 

Црвско 10 6 80 14 2,20 0,59 

Општина Нова Варош  

Нова Варош 722 1.307 8.372 3.211 0,28 0,12 

Акмачићи 122 135 1.160 341 1,10 0,37 

Божетићи 61 81 759 208 2,16 0,67 

Радоиња 36 73 400 130 1,19 0,50 

Јасеново 33 63 560 173 1,72 0,50 

Негбина 39 55 399 104 1,97 0,65 

Сеништа 2 8 152 31 4,76 0,71 

Општина Ивањица 

Ковиље 18 26 284 48 4,62 1,04 

Кушићи 43 68 441 147 0,89 0,36 



Функционални старосни контигенти ППППН, тип, заједница насеља, 

насеље 0-6 7-14 15-64 15-49 жене 

Индекс 

старења* 

Зависност 

старих** 

Општина Пријепоље 

Аљиновићи 13 26 207 44 1,96 0,54 

Копривна 6 0 24 5 3,17 0,79 

Општина Тутин 

Лескова 319 435 1.622 677 0,18 0,15 

Град Нови Пазар 

Беле Воде 80 116 574 225 0,39 0,20 

2012 

Укупно 4.167 4.917 30.475 10.562 0,55 0,24 

Градска насеља 1.759 2.180 16.913 5.774 0,50 0,18 

Сеоска насеља 2.407 2.738 13.562 4.788 0,59 0,32 

Заједнице насеља 

Општина Сјеница 

Вапа 66 108 550 198 0,57 0,29 

Тријебине 41 58 262 90 0,60 0,32 

Машовиће 16 25 183 65 0,89 0,32 

Доње Лопиже 7 12 93 17 3,30 1,08 

Зајечиће 241 314 1.267 470 0,37 0,23 

Дуга Пољана 439 492 1.935 788 0,39 0,26 

Карајукића Бунари 224 231 963 386 0,44 0,29 

Расно 211 241 956 380 0,24 0,17 

Штаваљ 87 125 631 186 1,02 0,46 

Кладница 185 202 881 317 0,48 0,28 

Сјеница 1.225 1.547 9.257 3.345 0,39 0,17 

Гошево 4 6 28 6 1,75 0,60 

Црвско 8 11 55 14 1,86 0,87 

Општина Нова Варош  

Нова Варош 535 632 7.656 2.429 0,74 0,18 

Акмачићи 79 113 890 248 1,32 0,43 

Божетићи 53 59 537 142 2,17 0,63 

Радоиња 31 31 337 108 1,36 0,42 

Јасеново 43 32 427 113 1,76 0,44 

Негбина 24 32 313 84 1,80 0,56 

Сеништа 1 0 79 15 22,99 0,98 

Општина Ивањица 

Ковиље 12 18 189 40 4,16 0,87 

Кушићи 32 38 414 112 0,97 0,28 

Општина Пријепоље 

Аљиновићи 14 17 143 36 2,35 0,67 

Копривна 1 6 14 3 1,39 0,87 

Општина Тутин 

Лескова 438 438 1.769 720 0,20 0,14 

Град Нови Пазар 

Беле Воде 152 130 648 249 0,30 0,18 

2022 

Укупно 3.954 4.540 28.595 10.094 0,63 0,29 

Градска насеља 1.729 1.937 14.780 5.144 0,85 0,32 



Функционални старосни контигенти ППППН, тип, заједница насеља, 

насеље 0-6 7-14 15-64 15-49 жене 

Индекс 

старења* 

Зависност 

старих** 

Сеоска насеља 2.224 2.603 13.814 4.950 0,47 0,27 

Заједнице насеља 

Општина Сјеница 

Вапа 68 70 545 197 0,68 0,28 

Тријебине 30 39 273 108 0,59 0,28 

Машовиће 21 20 157 52 0,99 0,35 

Доње Лопиже 4 5 68 16 2,91 0,86 

Зајечиће 225 262 1.417 508 0,34 0,20 

Дуга Пољана 422 481 2.164 859 0,32 0,23 

Карајукића Бунари 205 249 1.087 419 0,29 0,21 

Расно 217 232 1.092 417 0,24 0,16 

Штаваљ 79 88 604 192 0,82 0,39 

Кладница 176 201 959 353 0,35 0,24 

Сјеница 1.262 1.379 8.862 3.183 0,59 0,27 

Гошево 2 4 29 8 1,30 0,50 

Црвско 8 8 60 18 0,51 0,21 

Општина Нова Варош 

Нова Варош 468 559 5.919 1.961 1,56 0,38 

Акмачићи 66 72 720 214 1,49 0,44 

Божетићи 36 49 405 116 1,62 0,52 

Радоиња 34 35 250 74 1,25 0,47 

Јасеново 25 42 294 81 1,71 0,60 

Негбина 25 22 248 68 1,39 0,39 

Сеништа 0 0 43 3 64,43 1,11 

Општина Ивањица 

Ковиље 12 12 140 36 2,42 0,60 

Кушићи 30 36 340 92 1,28 0,35 

Општина Пријепоље 

Аљиновићи 14 15 116 35 1,23 0,48 

Копривна 1 0 18 7 1,10 0,23 

Општина Тутин 

Лескова 383 489 2.040 811 0,19 0,14 

Град Нови Пазар 

Беле Воде 141 170 747 266 0,23 0,16 

*   Број особа старих 65 и више година наспрам 1 особе у доби 0-19 година 

** Број особа старих 65 и више година наспрам 1 особе у доби 20-64 године 

 

На насељском нивоу изражена је диференцијација између етнички 

различитих насеља у погледу пројектованих промена у важнијим функционалним 

контингентима током пројекционог периода (табеле 13. и 14.). За разлику од 

насеља са већинском бошњачком популацијом, у насељима са претежном српским 

становништвом очекује се осетнији пад броја младих и становника у радном 

узрасту, а најдрастичније смањење предвиђено је у заједницама насеља Доње 

Лопиже, Ковиље, Јасеново и Божетићи, где ће се ова популација у периоду 2002-

2022. преполовити. 

 

4.2.2. Развој мреже насеља и јавних служби 



(Реферална карта 2) 

 

4.2.2.1. Развој мреже насеља 

 

Планска поставка јесте концентрисана децентрализација/дисперзија развоја у 

простору, усклађена са принципима одрживог развоја подручја, којим ће се у 

одређеним пунктовима концентрисати нуклеуси производних и услужних 

делатности и јавносоцијална инфраструктура, као најпогоднији модел за 

рационализацију и организацију мреже насеља у условима дисперзне насељености и 

континуиране депопулације руралног подручја. То подразумева развој активности и 

услуга/сервиса, не само у општинском центру, већ и у микроразвојним нуклеусима – 

центрима у мрежи насеља. Овај вид дисперзије заснива се на повећаној доступности 

коју обезбеђује, у првом реду, квалитетнија локална путна мрежа. Концентрисан 

развој појединих функција и активности у урбаним и у осталим центрима у мрежи 

насеља подразумева повећање густина настањености и контролу изградње и 

коришћења простора, ради заштите природних и створених ресурса и вредности у 

простору. 

Основни модел будућег развоја и организације мреже насеља представљаће 

заједнице насеља формиране по принципима територијалног и функционалног 

умрежавања.  

На територији Просторног плана предвиђена је следећа хијерархија центара у 

мрежи насеља: 

1. општински центри (2) – Нова Варош и Сјеница; 

2. центри заједница сеоских насеља (18) – Акмачићи, Дуга Пољана, 

Ковиље, Божетићи, Јасеново, Вапа, Тријебине, Машовиће, Доње Лопиже, Зајечиће, 

Карајукића Бунари, Расно, Штаваљ, Кладница, Кушићи, Аљиновићи, Лескова, Беле 

Воде. 

Поједини центри и насеља у њиховој гравитационој зони развијају и у 

будућности ће развијати туристичке функције, и то као примарни туристички 

центри – Нова Варош и Сјеница, или  секундарни туристички центри на руралном 

подручју – Радоиња, Штитково, Кушићи, Акмачићи, Вилови, Дуга Пољана, 

Карајукића Бунари, Ерчеге, Тријебине, Доње Лопиже, Машовиће, Царичина, 

Ојковица, Урсуле, Гошево.  

Просторним плановима обухваћених општина/града ближе ће се утврдити 

хијрерхија и функције центара заједница сеоских насеља и просторни обухват тих 

заједница, као и функције осталих микроразвојних центара у мрежи насеља.  

Гравитациона подручја центара, тј. обухват заједница насеља дати су у 

табели 15. 

 Табела 15. Мрежа насеља на подручју Просторног плана, 2022.  

Општински центар (ОЦ), Центар 

заједнице насеља (ЦЗН) 
Примарна насеља која гравитирају ОЦ или ЦЗН 

Општина Сјеница 

ОЦ Сјеница Медаре 

ЦЗН Вапа Багачиће, Бачија, Дунишиће, Кањевина, Крстац, Фијуљ, Чедово, Чипаље 

ЦЗН Доње Лопиже Горње Лопиже, Доње Горачиће, Дружиниће, Криваја, Скрадник, Страјиниће, Увац, 

Ушак 

ЦЗН Машовиће Божов Поток, Праља, Шушаре 

ЦЗН Тријебине Царичина, Грабовица 



Општински центар (ОЦ), Центар 

заједнице насеља (ЦЗН) 
Примарна насеља која гравитирају ОЦ или ЦЗН 

ЦЗН Зајечиће Бреза, Врсјенице, Дубница, Дујке, Кијевци, Крће, Раждагиња 

ЦЗН Дуга Пољана Брњица, Врапци, Голубан, Дражевиће, Забрђе, Жабрен, Житниће, Камешница, Козник, 

Лијева Река, Љутаје, Милићи, Петрово Поље, Сушица, Црчево, Шаре 

ЦЗН Карајукића Бунари Биоц, Бољаре, Буђево, Долиће, Крња Јела, Пода, Растеновиће, Тузиње, Угао 

ЦЗН Расно  Међугор, Рашковиће, Цетановиће, Читлук 

ЦЗН Штаваљ Богути, Весковиће, Вишњице, Градац, Драгојловиће, Кнежевац, Кокошиће, Распоганче, 

Ступ 

ЦЗН Кладница Боровиће, Јевик, Калипоље, Папиће, Понорац, Сугубине, Урсуле 

 Гошево и Црвско гравитирају ЦЗН ван обухвата Просторног плана 

Општина Нова Варош 

ОЦ Нова Варош Амзићи, Брдо, Вранеша (Кокин Брод) 

ЦЗН Акмачићи Комарани, Мишевићи, Радијевићи, Вилови, Дрмановићи 

ЦЗН Божетићи Буковик, Дебеља, Љепојевићи, Тисовица, Горње Трудово, Штитково 

ЦЗН Јасеново Трудово, Кућани, Ојковица 

ЦЗН Негбина Бурађа 

ЦЗН Радоиња насеља ван обухвата Просторног плана гравитирају ЦЗН Радоиња  

 Сеништа гравитира ЦЗН ван обухвата Просторног плана 

Општина Ивањица 

ЦЗН Кушићи Јаворска Равна Гора 

ЦЗН Ковиље Васиљевићи, Смиљевац, Ерчеге, Медовине 

Општина Пријепоље 

ЦЗН Аљиновићи Горње Горачиће, Караула, Мушковина 

 Копривна гравитира ЦЗН ван обухвата Просторног плана 

Општина Тутин 

ЦЗН Лескова Бороштица, Браћак, Градац, Девреч, Ђерекаре, Јаребице, Набоје, Суви До, Шипче 

Град Нови Пазар 

ЦЗН Беле Воде насеља ван обухвата Просторног плана гравитирају ЦЗН Беле Воде 

 

Центрима заједница насеља Радоиња (општина Нова Варош) и Беле Воде 

(град Нови Пазар) гравитирају насеља која се налазе ван обухвата Просторног 

плана. Насеља Сеништа (општина Нова Варош), Гошево, Црвско (општина 

Сјеница) и Копривна (општина Пријепоље) гравитирају центрима заједница насеља 

који се налазе ван подручја Просторног плана.  

Полазећи од остварених малих густина насељености постојећих 

грађевинских подручја општинских центара и на руралном подручју и њиховог 

нерационалног коришћења, основно планско опредељење је да се што је могуће 

више ограничи ширење изградње на нове површине.  

Прва пропозиција јесте да се користе унутрашње резерве постојећих 

грађевинских подручја, у првом реду ради заштите проглашених и планираних за 

заштиту природних добара, пољопривредног и шумског земљишта. Друга 

пропозиција јесте да само када се искористе или нема могућности за коришћење 

унутрашњих резерви постојећег грађевинског подручја, може одговарајућим 

урбанистичким планом да се предвиди нова градња у рубној зони грађевинског 

подручја.  

У насељима која су предвиђена за центре у мрежи насеља на руралном 

подручју Просторног плана  по испуњењу напред наведених пропозиција може да 

се одговарајућим урбанистичким планом предвиди проширење грађевинског 

подручја оптимално за око 5% његове површине. У осталим насељима се не 

предвиђа ширење постојећих грађевинских подручја. Уколико се појави већи број 

захтева за изградњу, по испуњењу напред наведених пропозиција може да се 



одговарајућим урбанистичким планом предвиди проширење грађевинског подручја 

оптимално за око 2% његове површине. 

На Рефералној карти 1. дате су оријентационе површине постојећег 

грађевинског подручја насеља на основу изграђеног земљишта са расположивих 

топографских карата у размери 1:50000. На изграђеном земљишту ће се на основу 

ажурираног катастра непокретности утврдити границе постојећег грађевинског 

подручја и прогласити за грађевинско земљиште актом надлежне скупштине 

општине. Истим актом, односно одговарајућим урбанистичким планом, утврђиваће 

се проширење грађевинског подручја у складу са одредбама Просторног плана. 

Планско опредељење је повећање густина насељености и изграђености и 

интензивирање коришћења постојећег изграђеног земљишта, односно грађевинског 

подручја, ради његовог рационалнијег опремања саобраћајном, јавнокомуналном и 

јавносоцијалном инфраструктуром. 

У центрима заједница села утврђеним просторним планом општине за 

интензивнији развој и у примарним туристичким насељима предвиђено је постизање 

густине насељености грађевинског подручја од 30 ст/hа, а у осталим центрима 

заједнице села и секундарним туристичким центрима од 20 ст/hа. 

 

4.2.2.2. Развој мреже јавних служби 

 

Основно планско опредељење јесте развој одрживе мреже услуга и објеката 

јавних служби која омогућава уравнотеженији развој подручја, доприноси јачању 

функција центара у мрежи насеља, обезбеђује територијалну и функционалну 

доступност и квалитет услуга увођењем нових форми пружања услуга 

прилагођених различитим потребама корисника (формирање мобилних служби, 

оснивање интернатског или приватног смештаја за средњошколце у општински 

центрима, побољшањем саобраћаја, организовањем специјализованог превоза и сл.). 

То подразумева стимулисање и укључивање приватног и цивилног/непрофитног 

сектора на локалном нивоу и партнерство са јавним сектором у остваривању 

основног планског опредељења. 

Приоритет у развоју мреже услуга и објеката имају центри у мрежи насеља. 

У центрима заједница насеља на руралном подручју приоритет има обнова, 

опремање и развој квалитетнијих и нових услуга у постојећим објектима јавних 

служби. То се, у првом реду, односи на матичне основне школе (са компјутерском 

и другом опремом, јавном библиотеком, а уколико је могуће и са фискултурном 

салом), здравствене пунктове, терене за мале спортове, објекте културе и др. 

Организација мреже услуга и објеката јавних служби утврдиће се 

просторним плановима обухваћених општина.   

Овим просторним планом утврђују се смернице за развој и организацију 

мреже услуга и објеката јавних служби, и то за: 

1. Образовање  

- већа доступност и могућност за равноправније коришћење услуга 

предшколског васпитања и образовања обезбеђује се за обухват од најмање 30% 

деце узраста до 6 година, уз увођење специјализованих програма и мобилних екипа 

дечјих вртића (из општинског центра); 



- организовање обавезног припремног предшколског програма за децу 

узраста 5,5-6,5 година обезбеђује се проширењем мреже постојећих предшколских 

група новим групама при матичним осморазредним школама и појединим 

четвороразредним школама у насељима у којима се искаже потреба за њиховим 

формирањем, ради постизања обухвата од 100% контингента деце тог узраста; 

- организација објеката основног образовања засниваће се на матичним 

осмогодишњим школама и истуреним одељењима/подручним школама са 

четвороразредном наставом и на повећању квалитета њихове опремљености и 

доступности; школе са малим бројем одељења или са малим бројем ученика по 

одељењу не би требало затварати, а ако и до тога дође проблем се може решити 

организовањем превоза до матичних или других подручних школа;  

- препоручује се вишенаменско коришћење постојећих објеката за 

мобилне екипе дечјих вртића, установа културе, курсеве информатике, образовање 

одраслих, медије и сл., као и да се у појединим школама уведу нови програми и 

обезбеде мобилне наставне екипе, како би се ученицима четворогодишњих школа 

приближили нови облици наставе и знања која су приступачна у матичним 

школама; 

- постојећа мрежа објеката средњег образовања може да задовољи будуће 

потребе подручја Просторног плана и појединих општина, с тим да ће се 

обезбедити њихова подједнака доступност за кориснике с подручја обухваћених 

општина; уколико општинска и привреда регионалног окружења искажу интерес за 

новим образовним профилима, могуће је отварање нових средњошколских центара 

у општинским центрима; 

- препоручује се организовање неформалног система образовања у јавним 

и приватним установама, стручним удружењима и асоцијацијама и невладиним 

организацијама; 

  2.   Здравствену заштиту  

- организација објеката примарне здравствене заштите засниваће се на 

домовима здравља у општинским центрима, здравственим станицама и 

амбулантама у центрима у мрежи насеља на руралном подручју; 

- виши квалитет примарне здравствене заштите и обезбеђење правичног и 

једнаког приступа за све становнике, како би се смањиле неједнакости између 

корисника из урбаног и сеоских насеља, обезбеђује се прилагођавањем рада 

здравствених служби потребама локалне средине; 

- развој примарне и специјализованих облика здравствене заштите, у 

јавном, јавно-приватном и приватном сектору, усклађује се и са развојем туризма у 

примарним и секундарним туристичким центрима на подручју Просторног плана; 

- препоручује се организовање комбинованих мобилних здравствених и 

апотекарских служби у општинским центрима које ће, периодично и по позиву, 

пружати услуге примарне здравствене заштите становништву руралног подручја; 

приоритет би требало да има развој специјализованих мобилних медицинских 

екипа за заштиту мајке и детета, школске популације и старих лица; 

3.   Социјалну заштиту  

- развој мреже услуга социјалне заштите које омогућавају већу 

територијалну и функционалну доступност услуга, подржавају живот у заједници и 

обезбеђују интегралну и неодложну заштиту корисника;  



- препоручује се развој разноврсних социјалних услуга усаглашених са 

потребама корисника које се приоритетно задовољавају у локалној заједници и 

породици (природном окружењу), а омогућавају избор најмање рестриктивне 

услуге за корисника;  

- препоручује се укључивање невладиног сектора у развој услуга 

мобилних служби проширене социјалне заштите (пројекат помоћи у кући уз 

психосоцијалну подршку старима, немоћнима и инвалидима);  

4.   Културу  

- приоритет има развој нових вишефункционалних објеката културе у 

центрима у мрежи насеља, локалних програма развоја културе и интегрисаних 

културно-образовних и других интерсекторских програма, у првом реду у склопу 

туристичке понуде подручја;  

5.   Физичку културу  

- приоритет има развој мреже услуга за омасовљење рекреативног 

бављења спортом при спортским клубовима и објектима образовања, уређење 

терена за мале спортове у центрима заједница насеља и туристичким центрима, као 

и повезивање развоја физичке културе са осталим функцијама, како би се добили 

комплекси комбинованог садржаја (рекреативно-спортски, туристичко-спортски и 

сл.);  

6.   Верске објекте  

- мрежа верских објеката прилагођава се захтевима становништва; 

7.   Админстративно-управне услуге  

- приоритет има проширење врсте услуга и повећање квалитета кадровске 

и техничке опремљености и доступности постојеће мреже објеката месних 

канцеларија. 

 

4.3. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

4.3.1. Одрживи развој привреде 

 

4.3.1.1. Основна концепција и правци одрживог развоја привреде 

 

   Основна планска опредељења развоја привреде су следећа:  

- стварање услова за повећање запослености и унапређење квалитета 

живота на целокупном подручју развојем малих и средњих предузећа и 

предузетништва (МСПП) као основних покретача развоја, конкурентности, 

запошљавања и смањења сиромаштва; 

- стварања повољног амбијента за привлачење инвестиција (унапређење 

финансијског, административног, институционалног, просторног/локационог 

оквира и др); 

- убрзање процеса приватизације и реструктурирања привреде у правцу 

обликовања савремене тржишно профилисане привреде засноване на знању, новим 

технологијама, предузетништву;  

- јачање извозне оријентације привреде, посебно индустријских грана са 

традицијом (прехрамбена, текстилна, дрвна индустрија и др), уз подизање 

квалитета сектора услуга (трговине, транспорта, дистрибуција робе, посебно јачање 



сектора туризма и комплементарних услуга, нефинансијских услуга – истраживање 

тржишта, пословно повезивање и маркетиншка подршка и др.); 

- ефикасније коришћење природних и људских ресурса у будућем 

привредном развоју, јачањем пословне, производне и развојне координације и 

кооперације привредних субјеката у циљу заједничког наступа, набавке сировина, 

обезбеђења кредита, побољшања услова пласмана и наплате, стварања робних 

марки и сл.; 

- децентрализација привредног развоја селективном дисперзијом 

производних капацитета и услужних делатности у мање развојне центре сагласно 

локалним развојним потенцијалима, увођење нових просторних/локационих форми 

привредних активности с посебним режимима функционисања (индустријска 

зона/парк, предузетничка зона, и сл.), оснивање бизнис инкубатора и кластера као 

важних инструмената у подстицању развоја МСП; 

- примена принципа одрживог развоја кроз економско-еколошку 

ревитализацију постојећих капацитета и отварање нових, уз рационално коришћење 

природних ресусрса (минералних, пољопривредних, дрвних, водних и др), смањење 

потрошње енергије и сировина, индустријског отпада, емисије загађујућих материја, 

и сл.  

  Уважавајући постојеће капацитете, традицију и потенцијале који могу да се 

активирају у релативно кратком року, приоритет има развој следећих сектора21: 

1. агроиндустрија – пољопривреда са прехрамбеном индустријом, у свим 

обухваћеним општинама/граду; 

2. текстилна индустрија у општинама Нови Пазар, Сјеница, Пријепоље и 

Ивањица; 

3. прерада дрвета и производња намештаја у општинама Нови Пазар, Тутин, 

Нова Варош, Пријепоље и Ивањица. 

Веома важно место у будућем развоју обухваћених општина, заузимају 

пољопривреда и туризам, као и водопривреда, енергетика, шумарство и др.  

С обзиром на природне и друге непогодности својствене економски 

неразвијеним планинским подручјима, пољопривреда може и даље да задржи 

значајну улогу у привредном животу Општине/Града, обезбеђујући основу 

егзистенције дела становништва и тржишне вишкове хране посебног квалитета за 

домаће и извозно тржиште, само под условом ефикасног коришћења подстицајних 

средстава за развој села и комплементарних мера спољне подршке, финансираних 

из Аграрног буџета и других домаћих и страних извора.  

Привредно коришћење значајних природних, приоритетно планинских и 

хидрографских ресурса, као и природног и културног наслеђа и будућег транзитног 

положаја биће остварено развојем туризма у складу са светским стандардима и 

потребама тржишта – пре свега развојем квалитетних туристичких производа, 

организацијом пружања туристичких услуга и повезивањем с понудом окружења 

(Златибор, Копаоник и др). 

У планском и постпланском периоду рашће значај водопривреде и 

енергетике за привредни и укупни развој подручја, јер ће те привредне делатности 

обезбеђивати стабилне изворе прихода скоро свих обухваћених општина, у првом 

                                                 
21 Анализа приоритетних сектора, Регионална агенција за економски развој Шумадија и Поморавље, 2007. 



реду општина Сјеница и Нова Варош, из ресурсне ренте (накнада) за коришћење 

стратешких водних ресурса на њиховој територији. 

Може се очекивати да ће ове активности са комплементарним услугама и 

производњом организованим у сектору МСП бити генератор нових радних места и 

један од покретача инвестиционих активности и побољшања пословне климе. 

Пројектом развоја МСП, у коме ће партиципирати републички фондови, као 

на пример Национални инвестициони план, затим Светска банка, разне 

институције и регионални фондови ЕУ, домаћи банкарски систем, консалтинг 

фирме специјализоване за њихову реализацију и др, дефинисаће се учесници и 

њихове обавезе у реализацији активности на: обезбеђењу земљишта, припреми и 

инфраструктурном опремању локација и друге мере подстицања развоја тог 

сектора; подстицању процеса удруживања МСП; одржавању регионалне базе 

података у вези пословања МСП; и сервисирању подршке развоју МСП у 

општинама. Заједно са развојем сектора МСП, посебна пажња посветиће се и 

развоју микро-бизниса и тзв. породичних фирми (укључујући занатске, трговинске 

и друге радње, задруге, туризам и сл), као битним карикама у привредном ланцу и 

делу сектора МСП. 

 

4.3.1.2. Просторни размештај индустрије и МСП  

(Реферална карта 1) 

 

Усмеравање размештаја индустрије и МСП на планском подручју засниваће 

се на следећим планским опредељењима и принципима
22

: 

- на подручју Просторног плана не постоје услови за развој и размештај 

привредних капацитета који су велики потрошачи и загађивачи воде;  

- повећање степена искоришћености активираних 

зона/комплекса/локалитета у општинским центрима, али и другима насељима у 

којима има развојних могућности, уз подизање квалитета инфраструктурне 

опремљености и спровођење мера заштите животне средине; 

- подстицање развоја и/или формирања нових комплекса/локалитета у 

складу са режимима заштите природних и културних добара и ресурса у 

општинским центрима и у насељима која имају интерес и услове за развој 

предузетништва, посебно у центрима заједнице насеља са: а) повољним просторно-

развојним условима за смештај МСП (у погледу услова за изградњу, расположиве 

радне снаге, спровођења мера заштите окружења); б) задовољавајућим нивоом 

ређености/опремљености техничком инфраструктуром (од минималне до потпуне 

опремљености) за смештај МСП; в) основним активностима базираним на 

локалним развојним потенцијалима (нарочито кроз више фазе прераде 

пољопривредних и шумских производа); 

- лоцирање микро-бизниса и породичних фирми на постојећем изграђеном 

земљишту сеоских насеља, одређивањем типа и обима производње и пружања 

услуга, као и заштитних растојања на основу процењеног утицаја на окружење, уз 

предузимање неопходних мера заштите животне средине и поштовање режима 

                                                 
22 По узору на опредељења и принципе обрађена од стране др Славке Зековић у Просторном плану општине 

Ваљево (Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2005). 



заштите природних добара и изворишта воде и правила изградње и уређења 

простора; 

- повећање саобраћајне и комуникацијске доступности постојећих и 

планираних локација у центрима и појединим насељима на руралном подручју 

општине/града, обезбеђењем квалитетних веза са државним путевима.  

Основна правила за усмеравање размештаја индустрије и малих и средњих 

предузећа  су: 

1. мала и средња предузећа и остале привредне делатности првенствено се 

лоцирају у већ aктивираним или иницираним привредно-индустријским зонама, 

комплексима/локалитетима и користе постојећи грађевински фонд (као brownfied 

локације), уз могућност његове адаптације и реконструкције; 

2. размештај, организација и уређење привредних зона, комплекса и 

локалитета усклађује се с режимима заштите II и III степена у заштићеним и 

предвиђеним за заштиту природним добрима, ужих зона заштите постојећих и 

планираних изворишта регионалних и локалних система водоснабдевања, 

заштитним појасевима у саобраћајним коридорима; као и с планираним развојем 

саобраћајних и других инфраструктурних објеката;  

3. нове зоне/комплекси/локалитети за смештај МСП могу да се формирају 

на просторима мање повољним за пољопривреду, изван површина шумског 

земљишта и планираних туристичких центара и комплекса;  

4. зоне/комплекси/локалитети с привредним активностима одвајају се 

заштитним зеленилом у контактном појасу са туристичким, стамбеним и другим 

целинама, ради ублажавања њиховог утицаја на окружење и животну средину; 

5. обезбеђује се једновремено функционално и технолошко усавршавање 

производње и унапређивање инфраструктурне опремљености 

зоне/комплекса/локалитета (посебно третмана и евакуације отпадних технолошких 

вода и чврстог отпада из производног процеса); 

6. примењују се мере заштите утврђене студијом о процени утицаја на 

животну средину за објекте и делатности за које је обавеза њене израде прописана 

Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 

135/04) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС”, број 84/05) у зонама са режимом III степена 

заштите природних добара и заштитним зонама око заштићених и предвиђених за 

заштиту природних и непокретних културних добара, и ширим зонама заштите 

постојећих и планираних изворишта регионалних и локалних система 

водоснабдева;  

7. могуће је фазно привођење намени иницираних и нових зона и 

комплекса, уз обезбеђење одговарајућег нивоа инфраструктурне опремљености 

сваке фазе у складу с правилима из тачака 5. и 6. и правилима изградње и уређења 

простора. 

Адаптирањем на новонастале услове привређивања и усмеравањем 

територијалног развоја и нових, савремених просторних форми развоја привреде 

(индустријски парк, предузетничка зона, робно-дистрибутивни центар, бизнис 

инкубатори и др) оствариће се и афирмисати идентитет просторно-привредне 



структуре планског подручја и његове улоге у функционалном интегрисању 

општина/града на подручју Просторног плана и са регионалним окружењем. 

Имајући у виду посебне намене и специфичности планског продручја, 

размештај индустрије и МСП на подручју Просторног плана усмераваће се у: 

1. индустријске центре Нову Варош и Сјеницу – са постојећим и новим 

зонама, комплексима и локалитетима; 

2. комплексе и локалитете различитих величина у насељима Акмачићи, 

Вранеша, Дрмановићи, Јасеново (општина Нова Варош), Аљиновићи (општина 

Пријепоље), Кушићи, Ковиље (општина Ивањица), Дуга Пољана, Понорац, Доње 

Лопиже, Машовиће-Увац, Карајукића Бунари (општина Сјеница), Беле Воде (Град 

Нови Пазар), Лескова, Браћак (општина Тутин), и друга насеља у којима постоји 

интерес и могућност за интензивирање и диверзификацију локалне економије. 

  Просторним плановима обухваћених општина/града ближе ће се утврдити 

зоне, комплекси и локалитети за размештај индустрије и МСП. 

У индустријском центру Нова Варош развој индустрија и МСП одвијаће се у 

индустријској зони формираној уз државни пут I реда М21 у којој се налазе 

производно-прерађивачки капацитети (А.Д. Фабрика за прераду пластичних маса 

„Пластика”, АД „Слога”, Индустрија обуће „Златар” и предузеће модне конфекције 

„Слобода”), услужни објекти из области саобраћаја и сл, уз неопходно  побољшање 

комуналне опремљености. Потенцијално ширење ове индустријске зоне 

ограничено је условно повољним условима за изградњу (нагиб терена). Могућност 

формирања нове индустријске зоне (ИЗ „Зебиновац”)
23

 постоји на улазу у Нову 

Варош из правца Пријепоља, с десне стране државног пута I реда М21. Овај 

локалитет је Регулационим планом грађевинског подручја Нова Варош предвиђен 

за изградњу пословног комплекса. У оквиру ове зоне, због положаја у близини 

водотока, изван зоне заштите СРП „Увац”, избор производних активности и 

програма биће заснован на еколошко прихватљивим технологијама и на 

ангажовању локалне радне снаге.   

У индустријском центру Сјеница будућа просторна организација индустрије 

и МСП   дефинисана је Генералним планом Сјенице и обухвата неколико 

зона/комплекса: индустријско-привредна зона „Суво поље” (са значајним 

развојним могућностима, површине око 75 hа); зона у западном делу насеља поред 

пута Сјеница-Пријепоље (са значајним развојним могућностима, повољним 

саобраћаним положајем, уз неопходно комунално опремање и развој еколошки 

прихватљивих производних програма, површине око 25 hа), и неколико мањих 

комплекса и локалитета у урбаном ткиву.  

Услови за формирање већих комплекса за развој МСП и предузетништва 

постоје у насељима Вранеша, Дуга Пољана и Лескова, уз поштовање ограничења 

њиховог положаја у односу на дефинисане зоне са режимима заштите приородних 
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  У оквиру Пројекта покренутог  од стране  Ecorys-а и – Програма развоја општина у југозападној Србији 

(PRО UNDP)  под називом „Идентификација, мапирање, стварања акционих планова и студија изводљивости 

за развој индустријских зона/локација/паркова у Златоборском, Рашком и Моравичком округу југозападне 

Србије” овај локалитет је означен као Индустријска зона (парк) „Зебиновац“,  површине око 5,1 hа према  

Упитнику за анализу индустријских зона (јануар 2008). Међутим, према подацимa на сајту Регионалнe 

развојне агенције Златибор  (http://www.rrazlatibor.co.rs/images/doc/baza_ecorys_srpski.xls) и и Регионалне 

агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, ради се о индустријској зони 

површине 2 ha (http://www.kv-rda.org/siteeng/ecorys/ecorys1.htm).  



добара и водотока и уз обезбеђење потпуне уређености/опремљености комплекса 

саобраћајном и комуналном инфраструктуром, приоритетно санитарно безбедног 

каналисања и пречишћавања отпадних вода.  

Одвијање и даљи развој постојећих привредних активности које су извор 

угрожавања животне средине, условљени су применом мера заштите животне 

средине и увођењем нових, еколошки прихватљивијих технологија.  

То се посебно односи на зону експлоатације угља у Штављу која је највећи 

загађивач животне средине у широј зони заштите изворишта регионалног система 

водоснабдевања и заштитној зони СРП Увац. Начин експлоатације (јамски копови) 

условљава перманенту примену мера заштите окружења, које представљају 

примарни услов даљег развоја експлоатације угља.  

Са режимом заштите III степена природног добра (ограничено и одрживо 

коришћење сировина) усклађиваће се даља експлоатација камена на локалитету у 

КО Машовић (СРП Увац) и његова обрада (постројење за сепарацију у непосредној 

близини, КО Увац, изван зоне заштите природног добра), као и експлоатација 

тресета на локалитету Карамејдани у КО Браћак (планирани СРП Пештерско поље), 

уз обезбеђење спровођења свих мера заштите животне средине.  

Са зоном заштите II степена природног добра (СРП Пештерско поље) 

усклађиваће се активирање постојећег локалитета објекта текстилне индустрије 

„Весна” у насељу Карајукића Бунари, који је дужи низ година ван функције, за исту 

или неку другу намену, уз обезбеђење спровођења свих мера заштите животне 

средине  

Развој комплекса за смештај МСП и предузетништва у насељу Лескова 

предвиђен је као сабирно-дистрибутивни центар у оквиру регионалне развојне зоне 

у Лескови. Диспозиција, површина, намена и организација те развојне зоне 

утврђена је планом детаљне регулације (2009) и проверена стратешком проценом 

утицаја тог плана на животну средину, у складу са условима Завода за заштиту 

природе Србије за заштиту влажног станишта уписаног на Рамсарску листу, 

предвиђеног Специјалног резервата природе „Пештерско поље” и шире зоне 

заштите СРП Увац. Предуслов за реализацију регионалне развојне зоне у Лескови 

је обезбеђење потпуне уређености/опремљености техно-парка саобраћајном и 

комуналном инфраструктуром, приоритетно санитарно безбедног каналисања и 

пречишћавања отпадних вода. 

Привредни просперитет насеља Дуга Пољана заснован је на афирмацији 

положајних предности на основном саобраћајном правцу и у близини планираног 

аутопута Београд-Јужни Јадран, у контакној зони са суседном општином Нови 

Пазар, те природних и створених потенцијала. Такве развојне предиспозиције 

рефлектују се на ширење сфере функционалног утицаја Дуге Пољане и ван 

општинских граница. Поред постојећих капацитета уз квалитетније опремање 

комуналном инфраструктуром и стварањем услова за саобраћајну доступност 

током целе године, могуће је формирање комплекса за смештај МСП чији би 

програмски садржај био сагласан локалним развојним факторима и уједно 

компатибилан са функцијама и режимом заштите подручја Парка природе Голија у 

непосредној близини.   

Постојећи и планирани мањи производни објекти (млекаре, пилане, откупне 

станице, капацитети за прераду шумских плодова, сушање, хладњаче, 



брикетарнице, привремена експлоатација камена за локалну употребу и сл), које се 

налазе на руралном подручју у зони III степена заштите природног добра и у широј 

зони заштите изворишта регионалног и локалног система водоснабдевања могу се 

сматрати прихватљивим активностима у функцији одрживог развоја, што 

подразумева ограничено коришћење минералних сировина, развој шумарства, 

развој сточарства и одржања високог квалитета животне средине, биолошке и 

предеоне разноврсности и заштиту квалитета воде изворишта.  

Предиђене привредно-индустријске зоне, комплекси и локалитети у 

индустријским центрима и насељима на руралном подручју имаће различит степен 

уређености простора. Минимална уређеност комплекса и локалитета у насељу на 

руралном подручју подразумева обезбеђење: а) приступа са јавног пута асфалтним 

коловозом; б) прикључака на водовод (или каптирано извориште водоснабдевање), 

електроенергетску и телекомуникацијску мрежу; в) организованог прикупљања 

отпада. За минимално уређену зону и локалитет инвеститор обезбеђује каналисање 

и пречишћавање отпадних вода, опремање и уређење локлације и спровођење мера  

заштите животне средине. 

 

4.3.2. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и одрживи развој 

пољопривреде  

(Реферална карта 1) 

 

У складу с природним, тржишним и инфраструктурним погодностима и 

ограничењима за развој пољопривредне производње, с једне стране, и физичким, 

социо-економским и демографским обележјима руралних предела подручја 

Просторног плана, с друге, подржавање раста пољопривредне производње и 

пољопривредних доходака, без угрожавања животне средине, обезбедиће се 

синхронизованим предузимањем следећих активности: 

- управљање земљиштем ради побољшања стања животне средине и 

природних предела, применом одговарајућих агроеколошких мера, компатибилних 

мерама заштите и унапређења шума, што ће се одразити на корекцију постојећих 

односа у начину коришћења пољопривредног земљишта и укупног простора; 

- повећање тржишне конкурентности пољопривредне производње, мерама 

усмереним на укрупњавање и модернизацију пољопривредних газдинстава, 

унапређење људског потенцијала и других ресурсних, структурних, 

социоекономских и техничко-технолошких услова развоја аграрног сектора, као и 

искоришћавањем локално специфичних погодности за производњу хране 

заштићеног имена географског порекла, и система органске производње; и 

- унапређивање економских и социјалних услова живљења на селу, 

подршком развоју непољопривредних делатности и повећању запослености сеоског 

становништва, промоцији предузетништва, оснивању и развоју микро предузећа, 

развоју сеоског туризма, развоју базичних услуга за сеоску привреду и 

становништво, обнови и развоју сеоске архитектуре, очувању културно-историјског 

наслеђа, пејзажних и других просторно хетерогених вредности руралних подручја. 
 
Табела 16. План намене земљишта, 2022. 

Интензивне културе Ливаде Пашњаци Укупно 

Општина/град ha % ha % ha % ha 



Сјеница 26859.79 17.42 43410.14 28.164 83878.24 54.42 154130.88 

Нова Варош 15877.55 31.09 13472.51 26.428 21657.62 42.48 50978.25 

Ивањица 5803.45 35.39 6134.99 37.627 4398.71 26.98 16304.59 

Пријепоље 1749.43 23.48 2616.24 35.585 3009.60 40.94 7351.99 

Тутин 2084.40 10.19 7835.34 38.495 10444.40 51.31 20353.99 

Нови Пазар 351.21 43.63 201.98 28.583 196.37 27.79 706.62 

Подручје Просторног плана 52590.61 21.04 73671.19 29.489 123584.94 49.47 249826.31 

 

Планиране промене начина коришћења пољопривредног земљишта су 

просторно издиференциране, првенствено у функцији заштите природних добара, 

очувања биодиверзитета и унапређења животне средине, а затим и ради 

побољшања економских услова пољопривредне производње, пошумљавањем 

субмаргиналних обрадивих земљишта и дела еродобилних пашњака (табела 16.). 

Сходно томе, до највећег релативног смањења површина под интензивним 

културама требало би да дође у рејону заштићене природе, док се у обешумљеним 

пределима пашњачког рејона планира највеће повећање површина под шумама. 

Због поштовања биодиверзитета, специфичности подручја посебне намене СРП 

Увац, те великих површина под катастарским класама VII и VIII, без израде 

детаљне бонитетне карте за плански простор немогуће је дати детаљан план 

пренамене пољопривредног земљишта. Наиме, на планском подручју земљишта 

под њивама, под VII и VIII катастарском класом заузима чак 53,51% њива, што 

представља површину од 27.308 ha. Разлоге за недоследност у пренамени неких 

површина треба видети у потреби задржавања одређених површина за ратарско-

повртарску производњу у вишим пределима ободних планина, превасходно у 

функцији очувања наслеђене мреже насеља. 

Очување површина и побољшање физичких, хемијских и биолошких 

својстава пољопривре-дног земљишта засниваће се на строгом поштовању 

следећих правила: 

- режими коришћења пољопривредних површина успостављају се у 

складу са зонама различитих режима заштите природних вредности и изворишта 

вода; 

- не дозвољава се пренамена пољопривредног земљишта од I до IV 
катастарске класе у грађевинско земљиште, осим на основу просторног и 

урбанистичког плана у следећим случајевима: код припајања делова рубних 

катастарских честица које се већим делом већ налазе у грађевинском подручју; 

када су за планирани развој исцрпљене унутрашње резерве грађевинског земљишта, 

а у рубној зони насеља нема земљишта нижег квалитета (катастарске класе); и за 

потребе реализације планираних објеката инфраструктурних система; 

- изградња на обрадивом пољопривредном земљишту које је законом 

изузето из забране коришћења у непољопривредне намене, дозвољава се и 

контролише у складу са решењима, режимима заштите и правилима утврђеним 

овим просторним или урбанистичким планом, посебно у зонама са режимом 

заштите III степена природних вредности;  

- маргиналне оранице под VII и VIII катастарском класом могу се 

пренаменити у шумско земљиште, с тим да се задрже одређене површине за 

ратарско-повртарску производњу у вишим пределима ободних планина, 

превасходно у функцији очувања наслеђене мреже насеља; 



- заузимање земљишта за потребе водопривредне и саобраћајне 

инфраструктуре биће компензирано обезбеђењем техничких услова за рационално 

коришћење воде у биљној и сточарској производњи и повећањем саобраћајне 

доступности руралних насеља и пољопривредних површина; док је заузимање 

пољопривредног земљишта у туристичке, рекреативне и сличне сврхе условљено 

повећањем могућности за запошљавање локалног становништва;  

- обавезно је спречавање негативних утицаја пољопривредне производње 

на стање животне средине, живог света и пољопривредног земљишта, као и 

примена мера заштите плодности пољопривредног земљишта и здравствене 

исправности хране од загађења из окружења;  

- стимулисање процеса концентрације земљишта, стоке и техничких 

средстава у економски и биолошки виталним сеоским домаћинствима, без обзира 

на њихов садашњи социоекономски и професионални статус; 

- пoштoвањe eкoлoшких oграничeња за пoвeћањe eкoнoмскe eфикаснoсти 

пoљoприврeднe прoизвoдњe у прoцeсу укрупњавања пoсeда пoрoдичних 

газдинстава и пoдстицања њихoвe спeцијализацијe и кoмeрцијализацијe; 

- подстицање тражишта земљиштем у односу на закуп; 

- одређивање технолошких и других стандарда којима се обезбеђује 

сертификација и очување робне ознаке производа са дефинисаним географским 

пореклом и са „зеленом ознаком” – „green range” за пољопривредне производе са 

заштићених природних добара, уз успостављање система контроле примене 

усвојених стандарда за сертификоване производе; 

- успостављање правне сигурности власништва над некретнинама 

осигурањем тачне, поуздане и ажурне катастарске евиденције засноване на 

стварном стању и усклађене са земљишним књигама; 

- дeфинисањe власничкo-кoрисничких права над свакoм парцeлoм 

пoљoприврeднoг зeмљишта у прoцeсу приватизацијe, рeструктуризацијe и 

eкoнoмскe кoнсoлидацијe пoљoприврeдних, агрoиндустријских прeдузeћа и 

кoрпoрација; 

- подстицање развоја пољопривредне инфраструктуре – складишта, 

расхладних простора, дорадних погона, пијаца и сл;  

- јачање пословног повезивања пољопривреде са комплементарним 

делатностима (туризам, угостељство и сл) ради директног пласмана производа у 

туристичкој понуди и подстицања диверзификације руралне економије развојем 

допунских делатности (сеоског туризма, кућне радиности, малих и средњих погона 

и сл); 

- подршка утврђивању и примени интегралне стратегије одрживог 

руралног развоја, на локалном и регионалном ниво, што ће омогућити коришћење 

европских предприступних и међународних програма и фондова за рурални развој.  

Како је пољопривреда једна од значајнијих компаративних предности 

подручја, њен развој треба подржати, пре свега кроз развој малих и средњих 

предузећа у: 

1. прехрамбеној индустрији с вишим степеном финализације (нпр. 

производња осушене, смрзнуте хране и сл); 

2. преради производа кроз мала породична газдинства (производња и 

прерада меса, млека, воћа, поврћа, брашна).  



У складу с основним правцима развоја треба покренути иницијативе за 

градњу капацитета за прераду, сушење или замрзавање пољопривредних производа. 

 

4.3.2.1. Рејонизација пољопривредне производње  

 

Рејонизација пољопривредне производње извршена је у складу са 

агроеколошким условима и са социјалним, економским, демографским и еколошким 

одликама руралног простора, то јест катастарских општина. Ради остваривања 

интегралног развоја руралног простора (конкурентна пољопривредна производња, 

здрава животна средина, одрживо коришћење природних ресурса и диверзификована 

рурална економија базирана на локалним ресурсима) издвојена су четири рурална 

рејона (Реферална карта 1.): 

1. Рејон пашњачког сточарства са превагом овчарства као основном и 

најзаступљенијом граном, обухвата Пештерску висораван са падинама планина 

Гиљева и Велика Нинаја. У складу са природним одликама Сјеничко-пештерске 

површи, која по биљним елементима и начину искоришћавања има степске аспекте, 

карактеристичне за праве планинске пашњаке алпског типа, пољопривреда овог 

рејона је од средњег века до данас сачувала специфична обележја планинског 

пашњачког сточарства. Услови за испашу на пространим, и у нашој земљи 

најквалитетнијим пашњацима, издвајају се на том простору као специфичан систем 

агроеколошких и пољопривредних потенцијала. У циљу даљег развоја и 

унапређења производње неопходно је спровести одређене агротехничке мере у 

комбинацији са пошумљавањем како би се санирали деградирани пашњаци и 

спречило даље уништавање читавог појаса, које је настало као последица 

неадекватног и нерационалног коришћења у прошлости. Због безводности 

претежног дела тог подручја, потпуније и рационалније искоришћавање богатог 

травног покривача планинских пашњака примарно је условљено обезбеђењем 

одговарајуће водопривредне инфраструктуре. 

2. Рејон интензивног сточарства са превагом говедарства, које обухвата 

Сјеничку котлину и падине планине Озрен на којима такође доминирају 

квалитетни пашњаци, али постоје и услови за ливадарску производњу и 

производњу сточног-крмног биља које служи за зимску исхрану стоке. У овом 

рејону требало би спровести одређене мере за заустављање деградације пашњака и 

процеса ерозије на падинама, као и за повећање производње.  

3. Рејон мешовитог типа, односно сточарско-ратарско-воћарске производње 

обухвата златарски, голијски, јаворски и јадовнички крај и крајње северне делове 

посматраног подручја. Примарна је и даље сточарска производња, али не у тако 

интензивном облику као у сјеничкој котлини, и са мањим учешћем оваца у 

укупном сточном фонду. Поред сточарства постоје и местимичне природне 

погодности за развој воћарства, производњу квалитетног меркантилног кромпира, 

ретких врста жита, као и изузетни потенцијали за органску производњу хране, с 

обзиром на лоцираност у непосредној близини СРП Увац.  

4. Рејон заштићених подручја природних вредности дефинисан је границама 

заштићених и планираних за заштиту природних вредности (СРП Увац, ПП Голија, 

СРП Пештерско поље, ПП Златибор, ПИО Озрен-Јадовник, СП Пећина Буковик, 

подручја планина Гиљева и Златар, подручје Пештерске висоравни). Забрањено је 



преоравање пашњака и природних ливада, као и орање обрадивог земљишта и 

друге радње на местима и на начин који могу изазвати процесе водне ерозије и 

неповољне промене изгледа предела, док се препоручује и обезбеђује заштита 

земљишта од водне ерозије, санација и рекултивација оштећених или деградираних 

терена, развој земљорадње, сточарства, воћарства и пчеларства уз контролисану и 

што мању употребу хемијских средстава, очување и обнављање старих сорти и раса 

биљних култура и домаћих животиња. Интерес заштите природних добара јесте 

подстицање и субвенционисање примене органских метода производње хране, у 

спрези с развојем руралног туризма и уз уважавање економских интереса и 

производних афинитета локалног становништва.  

 Просторним плановима обухваћених општина/града ближе се утврђује 

рејонизација пољопривредне производње и планиране промене начина коришћења 

пољопривредног земљишта. 

 

4.3.3. Заштита и коришћење шума, одрживи развој шумарства и ловства 

(Реферална карта 1) 

 

Развој шума подразумева унапређивање стања постојећих шума и увећање 

површина под шумом пошумљавањем ради достизања оптималне шумовитости 

подручја. 

Унапређивање стања постојећих шума обезбедиће се: 

- очувањем садашњег степена шумовитости; 

- увећањем степена обраслости, квалитета и побољшањем размера смесе у 

високим разнодобним шумама на површини од 770 ha; 

- конверзијом високих деградираних шума на површини од 476 ha; 

- увећањем степена обраслости у високим једнодобним очуваним 

састојинама на површини од 3000 ha; 

- индиректном конверзијом изданачких шума у високи узгојни облик на 

површини од 1000 ha; 

- директном конверзијом изданачких шума у високи узгојни облик на 

површини од 200 ha; 

- супституцијом вештачки подигнутих састојина, одговарајућим врстама 

дрвећа на површини од 300 ha; 

- интензивним мерама неге (чишћења и прореда) у културама и вештачки 

подигнутим састојинама на површини од 8000 ha; 

- интензивним мерама неге у високим једнодобним очуваним састојинама 

на површини од 700 ha; 

- попуњавање, форсирањем природним и вештачким путем, обнављања 

аутохтоних врста дрвећа; 

- спровођењем мера (превентивне и репресивне) заштите шума на 

површини од 32294 ha, посебно спровођењем мера противпожарне заштите на 

површини од око 32.000 ha; 

- забраном сече реликтних, ретких и угрожених врста као што су бела јова, 

црна јова, дивља трешња, горски јавор, млеч, планински јавор, јаребика, бели јасен 

и планински брест, а делом бреза и јасика; 



- ширењем површине посебно заштићених делова природе у складу са 

међународним и локалним критеријумима. 

Повећање површине под шумом обезбедиће се пошумљавањем на шумском 

земљишту VI, VII и VIII бонитетне класе у државном и приватном власништву на 

површини од 5467 hа.  

Планирано је пошумљавање укупно 2210 hа површина у државном 

власништву, и то: 1500 hа на територији општине Сјеница, 85 hа на територији 

општине Ивањица, 200 hа на територији општине Тутин, 20 hа на територији 

општине Нови Пазар, 375 hа на територији општине Нова Варош и 30 hа на 

територији општине Пријепоље (табела 17.).  

 
Табела 17. План пошумљавања површина у државном власништву  

по газдинским јединицама, 2022. 

Општина/град, газдинска јединица Површина у ha 

Општина Сјеница 

ГЈ Цмиљевац-Букова глава II 550 

ГЈ Дубочица-Баре 50 

ГЈ Козник-Нинаја 50 

ГЈ Голија Јавор 200 

ГЈ Дервента-Бабињача - 

ГЈ Царичина-Жари 50 

ГЈ Цмиљевац-Букова глава I 600 

Укупно државне шуме 1500  

       Општина Ивањица 

ГЈ Голија 40 

ГЈ Јавор Коравчина 15 

ГЈ Ковиље Рабровица 30 

Укупно државне шуме 85 

      Општина Тутин 

ГЈ Ђерекарски омар 110 

ГЈ Јарут 70 

ГЈ Хум 20 

Укупно државне шуме 200 

Град Нови Пазар 

ГЈ Нинаја Козник 20 

Укупно државне шуме 20 

Општина Нова Варош 

ГЈ Златар 40 

ГЈ Босање 5 

ГЈ Црни врх 80 

ГЈ Вучје 30 

ГЈ Јасеново 150 

ГЈ Пландиште 70 

Укупно државне шуме 375 

Општина Пријепоље 

ГЈ Златар II 30 

Укупно државне шуме 30 

Укупно државне шуме 2210 



 

Планирано је пошумљавање укупно 3257 hа површина у приватном 

власништву, и то на територији општине: Сјеница 1360 hа, Тутин 521 hа, Нова 

Варош 926 hа, Ивањица 330 hа и Пријепоље 120 hа (табела 18.). 
 

Табела 18. План пошумљавања површина у приватном власништву, 2022. 

Општина, катастарска општина Површина у ha 

Општина Сјеница 

Божов Поток 30 

Бољаре 30 

Брњица 100 

Буђево 80 

Врсенице 30 

Горње Лопиже 30 

Гошево 100 

Доње Лопиже 100 

Дружиниће 30 

Дуга Пољана 30 

Дујке 30 

Дунишиће 40 

Жабрен 10 

Кијевце 20 

Крстац 10 

Крће 20 

Машовиће 20 

Расно 20 

Рaждагиња 40 

Ступ 40 

Сугубине 20 

Тријебине 40 

Тузиње 20 

Урсуле 60 

Фијуље 50 

Цетановиће 100 

Шаре 200 

Штаваљ 20 

Шушуре 40 

Укупно приватне шуме 1.360 

Општина Тутин 

Браћак 5 

Бороштица 70 

Девреч 6 

Ђерекаре 130 

Лескова 10 

Суви До 300 

Укупно приватне шуме 521 

Општина Нова Варош 

Акмачићи 20 

Амзићи 20 



Божетићи 54 

Брдо 10 

Буковик 80 

Бурађа 45 

Дебеља 40 

Дрмановићи 57 

Горње Трудово 17 

Јасеново 15 

Комарани 45 

Кућани 200 

Мишевићи 70 

Негбина 20 

Нова Варош - 

Ојковица 10 

Љепојевићи 30 

Радијевићи 50 

Радоиња 10 

Сеништа 15 

Тиква - 

Тисовица 20 

Трудово 15 

Вилови 50 

Вранеша 7 

Штитково 26 

Укупно приватне шуме 926 

Општина Ивањица 

Ерчеге 75 

Кушићи 50 

Медовине 100 

Равна Гора 40 

Смиљевац 35 

Васиљевићи 30 

Укупно приватне шуме 330 

Општина Пријепоље 

Аљиновићи 55 

Горње Горачиће 20 

Караула - 

Копривна - 

Мушковина 45 

 Укупно приватне шуме 120 

Укупно приватне шуме 3.257 

 

За пошумљавање наведених површина, полазећи од еколошких 

карактеристика станишта, користиће се аутохтоне врсте: лишћари 

(високопланински храст лужњак, китњак, јасика, црни јасен и др), бели и црни бор, 

јела, смрча и др. 

У спровођењу превентивних мера заштите шума од пожара приоритет има: 

континуелна контрола примене важећих прописа; забрана ложења ватре у шуми и 

њеној близини; упозоравање; обезбеђење прилаза за узимање воде; обезбеђење 



адекватне опреме за гашење пожара; надзирање власника граничних парцела, 

нарочито у пролеће када се врши спаљивање стрњишта; организовање 

противпожарне едукације у школама и месним заједницама. 

Просторним планом Републике Србије предвиђено је уређење 

снегобранског појаса дуж државног пута I реда М-8 Нови Пазар-Сјеница на 

површини од 14,09 ha, с тим да приоритет има подизање снегобранског појаса на 

деоници Брњица (Брњичко брдо)-Дубиње. 

Достизање оптималног фонда гајених врста дивљачи обезбедиће се 

спровођењем следећих мера: праћењем и усмеравањем динамике развоја 

популације главних и споредних врста дивљачи; израдом и одржавањем ловно-

узгојних и ловно-техничких објеката; гајењем и заштитом дивљачи; обезбеђењем 

мира у ловишту; насељавањем дивљачи у ловишту; усклађивањем ловне и осталих 

делатности у ловишту; организацијом стручне службе у ловишту; санитарним 

одстрелом дивљачи, а по поправци стања и организовањем лова основних врста; и 

очувањем диверзитета дивљачи у целини. 

У табели 19. приказан је капацитет ловишта (дозвољен број јединки), то јест 

број одређених врста дивљачи на 100 ha ловно продуктивне површине, који 

обезбеђује нормалан развој шумских екосистема, то јест дозвољен број јединки у 

ловишту Царичин град. 
 

   Табелa 19. Капацитет ловишта у односу на бонитет станишта 
Бонитетни разреди 

Р.б. Врста дивљачи 
I II III IV 

1. Дивља свиња  1,5–2   

2. Срна    1–2 

3. Зец    2–4 

4. Јаребица  60–79  10–29 

 

Ловно продуктивна површина ловишта Царичин град за срну износи 400.00 

ha, дивљу свињу 20.000 ha, зеца 60.000 ha, пољску јаребицу 50.000 ha и јаребицу 

камењарку 10.000 ha. Брдском типу ловишта припада 9.000 ha, планинском типу 

ловишта 50.000 ha и високопланинском  типу ловишта 46.000 ha. Бонитет ловишта 

за срну припада IV бонитетном разреду, за диву свињу II бонитетном разреду, за 

зеца IV бонитетном разреду, за пољску јаребицу IV бонитетном разреду, а за 

јаребицу камењарку II бонитетном разреду (6.000 ha) и IV бонитетном разреду 

(4.000 ha). 

У ловишту Златар-Јадовник оптимална бројност дивљачи износи за: дивљу 

свињу 150, за срну 400 и зеца 200 јединки. 

 

4.3.4. Одрживо коришћење минералних сировина и развој рударства 

(Реферална карта 1) 

 

Основна опредељења у погледу одрживог коришћења минералних сировина 

и развоја рударства су:  

- наставак рада и повећање обима производње у руднику угља „Штаваљ”;  

- даље истраживање, потврда резерви и отварање лежишта грађевинског и 

украсног камена због очекиваних повећаних потреба за тим сировинама на 

локалном и регионалном нивоу; 



- потпуна заштита животне средине и природе, применом адекватних мера 

заштите и најбољих доступних техника. 

Резервише се простор за експлоатацију угља у оквиру лежишта „Штаваљ” и  

експлоатацију камена у оквиру лежишта која су у функцији, за која се раде 

рударски пројекти или су предмет детаљних геолошких истраживања, који је дат на 

Рефералној карти 1. на основу података Министарства рударства и енергетике.  

Режимима заштите и коришћења простора по зонама заштите природних 

вредности и изворишта вода у делу 4.1.1. и 4.1.3. Просторног плана дефинисани су 

општи услови и прихватљивост екплоатације минералних сировина. Минералне 

сировине не могу да се експлоатишу у зонама са режимом заштите Ib и II степена 

природних вредности, у зонама непосредне и уже заштите изворишта 

водоснабдевања, на туристичким просторима и јавним скијалиштима и у 

заштићеној околини непокретних културних добара. У зони са режимом заштите 

природе II степена и туристичком простору могуће је под, одређеним условима, а 

првенствено ако се ради о привременом мајдану за локалне потребе и веома 

ограниченим количинама, дозволити коришћење минералних сировина. 

 У осталим деловима подручја Просторног плана експлоатација минералних 

сировина је дозвољена ако се у поступку утврђеном законом не установе 

неповољни значајани утицаји те експлоатације на животну средину или на 

природне и друге вредности, који се адекватним мерама и доступним техникама не 

могу отклонити. Такође, могуће је спроводити геолошка истраживања нафте и гаса 

која нису у супротности са условима и режимима заштите природе, а у складу са 

Пројектом геолошких истраживања нафте и гаса на територији Републике Србије 

јужно од Саве и Дунава
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4.4. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 

 

4.4.1. Oдрживи развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре  

(Реферална карта 2) 

 

Основно планско опредељење јесте саобраћајно отварање и повећање 

доступности подручја, у првом реду изградњом планираног аутопута и 

квалитетним повезивањем са мрежом државних путева Републике Србије, 

активирањем аеродрома у Сјеници за цивилне намене и реконструкцијом 

железничке пруге Београд-Бар.  

 

4.4.1.1. Мрежа јавних путева 

 

Реализацијом аутопута Београд-Јужни Јадран подручје Просторног плана 

оствариће квалитетне везе са Републиком Црнoм Гором, западноморавским 
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саобраћајним коридором и Београдом. Преко Београда ће се остварити веза са 

северним делом Републике преко деоница Паневропског мултимодалног 

саобраћајног коридора Х (Београд–Нови Сад–Суботица–граница Мађарске) и 

према Републици Хрватској преко аутопута Е-70. Реализацијом западноморавског 

коридора, са којим се аутопут Београд–Јужни Јадран укршта код Пожеге, 

оствариће се везе са осталим деоницама коридора Х и преко њих са јужним (Појате 

– Ниш – Лесковац – граница Републике Македоније) и југоисточним подручјем 

Републике Србије (Ниш – Димитровград – граница Бугарске).  

Мрежу јавних путева чиниће три државна пута I реда и седам путева II реда, 

преко којих ће се остваривати везе међу општинским центрима и туристичким 

зонама на подручју Просторног плана, као и везе са регионалним и другим урбаним 

центрима у Рашком и Златиборском округу, Косову и Метохији и Републици Црној 

Гори и туристичким регијама у окружењу. Мрежа јавних општинских путева ће се 

реконструисати, модернизовати и доградити појединим краћим везним деоницама 

ради повезивања заједница насеља и центара у мрежи насеља, туристичке понуде у 

простору и приступа деловима заштићених и планираних за заштиту подручја 

природних и непокретних културних добара. Мрежа некатегорисаних путева 

развијаће се у складу са развојем појединих насеља и могућностима локалне 

заједнице.   

Већи степен приступачности, повећање капацитета, побољшање квалитета 

услуге путне мреже и повећање безбедности одвијања саобраћаја, оствариће се:  

- реализацијом аутопутског коридора Београд–Јужни Јадран; 

- реконструкцијом, модернизацијом и доградњом мреже државних путева; 

- реализацијом обилазнице око општинског центра Сјенице; 

- реконструкцијом, доградњом и изградњом деоница општинских путева;  

- побољшаним и појачаним одржавањем путне мреже. 

 

Јавни државни путеви 

 

Изградња аутопута Београд-Јужни Јадран на деоници Пожега-Јужни Јадран, 

у складу са ивањичким правцем коридора аутопута утврђеним Просторним планом 

Републике Србије, реализоваће се на основу варијанти разрађених техничком 

документацијом на нивоу генералног пројекта (на територији општина Ариље, 

Ивањица и Сјеница): 

- Варијанта Исток 1, с правцем пружања преко КО Смиљевац, 

Васиљевићи, Ерчеге, Медовине (општина Ивањица), Ступ, Брњица, Дражевиће, 

Житниће, Камешница, Рашковиће, Расно, Цетановиће, Буђево, Долиће, Бољаре-

граница Црне Горе (општина Сјеница);  

- Варијанта Исток 2, с правцем пружања преко КО Смиљевац, 

Васиљевићи, Ерчеге, Медовине (општина Ивањица), Ступ, Брњица, Штаваљ, 

Драгојловиће, Врсјенице, Крће, Раждагиња, Дујке, Гошево, Бољаре-граница Црне 

Горе (општина Сјеница); и  

- Варијанта Централна, с правцем пружања преко КО Кушићи (општина  

Ивањица), Љепојевићи (општина Нова Варош), Кладница, Понорац, Урсуле, 

Крстац, Чедово, Увац, Шушуре, Тријебине, Дујке, Гошево, Бољаре-граница Црне 

Горе (општина Сјеница). 



Са аспекта заштите природног добра СРП Увац и изворишта реке Увац 

процењује се повољнијом варијанта Исток 1. На основу закључака Ревизионе 

комисије о усвајању Генералног пројекта аутопута Е-763 од Пожеге до Бољара, све 

три варијанте „Источног коридора” ће се вредновати на основу техничке 

документације на нивоу студије оправданости са идејним пројектом  након чега ће 

се одабрати коначна варијанта. 

До коначног одабира положаја коридора и трасе аутопута, Просторним 

планом се резервише простор за коридор аутопута дужине око 52,54 km – варијанта 

Исток 1, око 56,58 km – варијанта Исток 2 и око 61,68 km – варијанта Централна и 

ширине око 700 m
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, са ширином аутопутског профила на планинском терену од 

око 25 m (два коловоза раздвојена разделним острвом и обостране банкине), с 

оријентационо датим положајем коридора на Рефералној карти 2. 

Везу с аутопутем оствариваће државни пут I реда бр. 8 преко денивелисаних 

петљи лоцираних западно од Сјенице (КО Увац) за Централну варијанту, односно 

на КО Дуга Пољана за варијанте Исток 1 и Исток 2. 

У све три варијанте аутопута предвиђен је гранични прелаз I категорије на 

граници са Републиком Црном Гором.  

Коначно дефинисање положаја коридора и трасе аутопута, са стационажама 

раскрсница и денивелисаних укрштаја и пратећих садржаја, утврдиће се 

просторним планом подручја посебне намене за деоницу коридора аутопута Е-763 

од Пожеге до Бољара и одговарајућим урбанистичким планом за трасу и објекте 

аутопута, на основу техничке документације на нивоу студије оправданости са 

идејним пројектом и процене утицаја на животну средину. 

Државни путеви I реда бр. 8 и бр. 21 се у планском периоду задржавају на 

постојећим трасама са потребном ревитализацијом и модернизацијом техничко-

експлоатационих карактеристика. 

Планирана је рехабилитација државног пута I реда бр. 8 (Пријепоље – 

Сјеница – Нови Пазар) на деоници Аљиновићи-Сјеница-Нови Пазар у дужини од 

47,4 km и доградња деонице од Беговог Моста до Аљиновића у дужини од 4,95 km, 

са правцем пружања трасе долином Милешевске, Међанске и Брајске реке, ради 

остваривања директне везе општина Сјеница, Нови Пазар са општином Пријепоље 

и државним путем I реда бр. 21, као и општине Пријепоље са планираним 

аутопутем.  

Рехабилитација државног пута I реда бр. 21 (Пожега – Чајетина – Кокин 

Брод – Нова Варош – Пријепоље) оствариће се обновом коловозног застора (у 

дужини од 12,0 km на подручју Просторног плана) и обезбеђивањем стандардног 

попречног профила. 

Правац предвиђеног државног пута I реда бр. 21.1 Ивањица – Куманица – 

Брњица – Тузиње – граница Црне Горе пројектован је и реализован само на 

деоници Ивањица- Куманица, с оријентационо назначеним положајем 

потенцијалног коридора на Рефералној карти 2. Функције, категорија и положај 

овог путног правца провераваће се и дефинисати у односу на планирану деоницу 

аутопута, кроз израду просторног плана подручја посебне намене за деоницу 
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  У складу са ширином резервисаног простора за коридор аутопута која је утврђена Просторним планом 

подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега 

(2006). 



инфраструктурног коридора аутопута од Пожеге до Бољара и одговарајућом 

техничком документацијом. 

Обилазни прстен око општинског центра Сјенице на државном путу I реда 

бр. 8 планиран је ван грађевинског рејона у рубној зони Сјенице, на оптималном 

растојању од 1,5-3,0 km од урбаног центра26. Чине га: 

- северна деоница обилазног прстена – са почетком са источне стране 

Сјенице на укрштају са државним путем I реда бр. 8, и даље се пружа према северу 

заобилазећи хотел „Борићи” са северне стране, укршта се са општинским путевима 

ОС-16 и ОС-15, затим са државним путем II реда бр. 117 јужно од Чедова, наставља 

даље у правцу југозапада, укрштајући се са општинским путем ОС-13 и наставља 

до укрштања са државним путем I реда бр. 8; и 

- јужна деоница обилазног прстена – са почетком од укрштања северне 

деонице са државним путем I реда бр. 8, и даље се пружа према југоистоку, укршта 

се са општинским путем ОС-10 код Хоџића Махале, наставља према истоку и 

укршта се са државним путевима бр. 117 и 231, и општинским путевима ОС-21 и 

ОС-28, да би се спојила са државним путем бр. 8 на почетку северне деонице 

обилазног прстена. 

Најмањи полупречник хоризонталних кривина је Р=110 m. 

Реализацијом обилазнице око Сјенице, део државног пута бр. 8 на деоници 

кроз центар Сјенице добио би ранг примарне градске саобраћајнице, и не би више 

имао карактер магистралног транзита. 

Резервише се простор за коридор обилазног прстена око Сјенице дужине 

16,91 km и ширине  

390 m, од тога оријентационо 28 m за земљишни појас (9 m за коловоз пута са 

ивичним тракама и банкинама) и по 180 m за обостране појасе заштите животне 

средине (који обухватају заштитне појасе и појасе контролисане изградње укупне 

ширине 40 m), с оријентационо датим положајем коридора на Рефералној карти 2.  

Дефинитиван положај коридора и трасе обилазног прстена с раскрсницама и 

денивелисаним укрштањима утврдиће се одговарајућим урбанистичким планом на 

основу техничке документације на нивоу претходне студије оправданости са 

генералним пројектом и стратешке процене утицаја на животну средину. 

Размештај пратећих садржаја државних путева I реда (одморишта, 

бензинске станице, мотели) биће утврђени просторним планом подручја посебне 

намене, односно одговарајућим урбанистичким планом за коридоре тих путева. 

Сви постојећи државни путеви II реда и предвиђене трасе неизграђених 

деоница у обухвату Просторног плана се задржавају, и то: 

- пут бр. 117, Бељина – Гуча – Ивањица – Сјеница – граница Републике 

Црне Горе; 

- пут бр. 228, Ариље – Љубиш – Јасеново – Кокин Брод – Прибојска Бања; 

- пут бр. 230, Бела Земља – Сирогојно – Љубиш – Јасеново – Прилике; 

- пут бр. 231, Нова Варош – Увац – Сјеница – Медаре – Доње Зајечиће – 

Раждагиња – Врсјенице – Кијевци – Цетановиће –Буђево – Карајукића Бунари; 

- пут бр. 231a, Угао – Липичке Ливаде – Тутин; 

- пут бр. 236, Пазариште – Сопоћани –  Браћак – Тузиње – Карајукића 

Бунари – Угао – Бијело Поље (Црна Гора); 

                                                 
26  Према предложеном решењу обилазног прстена из Предлога просторног плана општине Сјеница (2008). 



- пут бр. 272, Куманица – Дуга Пољана – Тузиње. 

Планирана је реконструкција и завршетак изградње државних путева II реда 

на дужини од око 128,2 km, и то: 

- завршетак изградње деонице државног пута бр. 117 Тријебине–Јеленак-

Трешњевица–Црноглав–граница Републике Црне Горе, дужине од око 4,6 km на 

подручју Просторног плана, у циљу повезивања предела изузетних одлика Озрен-

Јадовник, скијалишта Озрен и центара заједнице насеља са државним путем I реда 

бр. 8, аеродромом и СРП Увац; 

- рехабилитизација и обнова елемената државног пута бр. 228 на деоници 

Кокин Брод – Јасеново – граница Плана, у дужини од 16,7 km, са изградњом 

савременог коловозног застора у дужини од 8,0 km;  

- рехабилитација изграђене деонице и завршетак изградње државног пута 

бр. 231 Сјеница (веза са путем бр. 8) – Медаре – Доње Зајечиће – Раждагиња – 

Врсјенице – Кијевци – Цетановиће –Буђево – Карајукића Бунари (веза са путем бр. 

236) укупне дужине 32,0 km, са минималним полупречником хоризонталне 

кривине Р=50 m и предложеном променом дела трасе од Раждагиње до Буђева 

преко Врсјенице, Кијеваца и Цетановића, уместо предвиђене нереализоване трасе 

преко Жилавог брда; 

- изградња деонице државног пута бр. 231а од везе са путем бр. 236 јужно 

од Карајукића Бунара – Суви До – Тепе, где се напушта нереализована траса у 

правцу Хамчевог моста и Карајукића Бунара у централном делу зоне са режимом 

заштите II степена Пештерског поља, и измешта у дужини од око 1,8 km на ободни 

део тог природног добра до везе са државним путем Тузиње – Угао бр. 236 (у чвору 

64 референтног система) јужно од Карајукића Бунара (источно од брда Главица), 

укупне дужине реконструисаног пута од 27,7 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=200 m; 

- изградња нове деонице државног пута бр. 236 граница Републике Црне 

Горе – Угао – Карајукића Бунари – веза са путем бр. 272 и завршетак изградње 

деонице од везе са путем бр. 272 (источно од Тузињских станова) – Браћак – 

Рамошево – Делимеђе, где се напушта траса у правцу Хамчевог моста и Карајукића 

Бунара у централном делу зоне са режимом II степена заштите Пештерског поља, и 

измешта у дужини око 2,9 km поред Чобанског гробља на северни периферни део 

тог природног добра до везе са државним путем бр. 272. код засеока Тузињски 

Станови; укупне дужине 18,3 km на подручју Просторног плана, са минималним 

полупречником хоризонталне кривине Р=50 m, 

- реконструкција државног пута бр. 272 граница подручја Просторног 

плана – веза са државним путем I реда бр. 8, са којим се преклапа у дужини од 3,54 

km – Дуга Пољана – Дражевиће – Камешница – Рашковиће – Расно –Тузиње – веза 

са државним путем бр. 236, с тим да се северна деоница овог пута до везе са 

државним путем I реда бр. 8 измешта западно од нереализоване трасе у складу са 

планским решењем Просторног плана подручја Парка природе Голија; укупне 

дужине 32,45 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=80 m.   

Планом се утврђује планско решење за директну путну везу општинских 

центара Сјеница и Тутин, која ће се остварити преко државних путева II реда, и то 

на територији општине Сјеница преко путева бр. 231, бр. 236 и бр. 231а у дужини 

од 36,3 km и на територији општине Тутин преко пута бр. 231а у дужини од 27,1 



km, то јест укупне дужине 63,4 km. Тиме ће се веза ова два општинска центра 

скратити за 16,45 km, у односу на постојећу везу преко Побрђа и Пазаришта. Други 

путни правац формирају државни путеви II реда бр. 236 и бр. 272 који ће 

омогућити повезивање заједница насеља Расно и Дуга Пољана (општина Сјеница) 

са заједницом насеља Делимеђе (општина Тутин). 

Резервише се простор за коридоре наведених деоница државних путева II 

реда укупне дужине 184,65 km (од чега 128,2 km предвиђено за реконструкцију и 

доградњу) и ширине 60 m, од тога око 20 m за путно земљиште, по 10 m за 

обостране непосредне појасеве заштите и по 10 m за обостране појасеве 

контролисане изградње (који обухватају и појасеве заштите животне средине), с 

оријентационо датим положајем коридора на Рефералној карти 2. 

Дефинитиван положај коридора и трасе државног пута II реда бр. 231 

утврдиће се урбанистичким планом на основу техничке документације на нивоу 

студије оправданости са идејним пројектом и процене утицаја на животну средину.  

 

Јавни општински путеви 

 

Повећање саобраћајне доступности и повезаности центара у мрежи насеља, 

привредних потенцијала, туристичке понуде у простору и руралних рејона 

оствариваће се реконструкцијом, доградњом и изградњом појединих деоница 

општинских путева на основу главних пројеката реконструкције. Планирана је 

реконструкција и доградња јавних општинских путева на територији Просторног 

плана, укупне дужине 525,95 km, и то на подручју: 

1.   општине Сјеница
27

 (ознака општинског пута ОС)  

- ОС-1, Цетановиће – Расно – Аливеровиће – граница општине Тутин 

(Араповиће – Делимеђе), дужине 9,92 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=25 m; 

- ОС-2, Дуга Пољана – Буче (општина Нови Пазар) – Жабрен – граница 

општине Тутин, дужине 11,57 km, са најмањим полупречником хоризонталних 

кривина Р=50 m; 

- ОС-3, Камешница – Горња Махала – Међугорско поље – Рашковиће – 

веза са државним путем II реда бр. 272, дужине 9,06 km, са најмањим 

полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-4, Дуга Пољана – Житниће – Горња Махала – Броњска Махала – 

Клековиће, дужине 10,2 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина 

Р=50 m; 

- ОС-5, Тузиње – Растеновиће – Крња Јела – граница општине Тутин, 

дужине 5,78 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОС-6, Карајукића Бунари – Долиће – Дуга – Црвско – Гошево – 

Трешњевица – Гргаје, дужине 22,23 km на подручју Просторног плана, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОС-9, Тријебине – Јањино брдо – Кораћи – Царичина, дужине 7,61 km, 

са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m и са кратком 

деоницом до улаза у скијалиште Озрен; 
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- ОС-10, Сјеница (Хоџића Махала) – Грбавица – Сараје – веза са ОС-9 – 

Бубање – Пријеворац, дужине 13,88 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-11, веза са државним путем I реда бр. 8 (источно од Абешког брда) – 

Шушуре – Рајновићи, дужине 8,68 km, са најмањим полупречником хоризонталних 

кривина Р=50 m; 

- ОС-12, веза са државним путем I реда бр. 8 – Доње Гоње – Машовиће – 

Рајновићи – Јаворче и Биберовиће – граница општине Пријепоље, дужине 11,02 km, 

са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m и са одвојком до улаза 

у скијалиште Јадовник; 

- ОС-13, Сјеница – Доње Лопиже – Ушак – Горње Лопиже – Шиповик – 

Скрадник – Доње Горачиће – веза са државним путем I реда бр. 8, дужине 22,8 km, 

са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р = 30 m; 

- ОС-13.1, Ушак (веза са општинским путем ОС-13) – Аврамовићи – 

Молитва до везе са ОС-15.1, са краком до Дружинића и везе са државним путем II 

реда бр. 117, дужине 9,8 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р 

= 30 m; 

- ОС-14, веза са државним путем II реда бр. 117 – Кладница – граница 

општине Нова Варош, дужине 4,35 km, са најмањим полупречником хоризонталних 

кривина Р=100 m; 

- ОС-15, Сјеница – Доња Вапа – Бачија – Фијуље – Доње Сугубине, где се 

преклапа са деоницом државног пута II реда бр. 117, од које се одваја у правцу 

Понорац – Папиће – Урсула – Бели камен – Крстац, укупне дужине 23,8 km, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-15.1 дограда кратке деонице од ОС-15 до видиковца Молитве у 

дужини од 3,6 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-16, Сјеница – Горња Вапа – Ћипаљ – Дунишићи – Бачија – Кањевина 

– веза са државним путем II реда бр. 117, дужине 17,82 km, са најмањим 

полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-17, Кладница – граница општине Нова Варош, са краком пута који се 

код села Прашовићи повезује са државним путем II реда бр. 117, дужине 5,21 km, 

са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=80 m; 

- ОС-18, веза са државним путем II реда бр. 117 – Јевик – граница 

општине Ивањица, дужине 3,15 km, са најмањим полупречником хоризонталних 

кривина Р=30 m; 

- ОС-19, Врсјенице – Драгојловиће – Градац – Вишњица – Богути – 

Ракоњци – Гобељићи – веза са ОС-16, дужине 15,70 km, са најмањим 

полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-20, веза са државним путем I реда бр. 8 (код Хајрадиновића) – Бреза 

– Хамидовићи – Дубница – веза са државним путем II реда бр. 117, дужине 8,37 km, 

са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОС-21, Раждагиња – Дујке – Дубница – Сјеница (Дебело брдо), дужине 

10,40 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-22, веза са државним путем I реда бр. 8 (код Попове главе) – 

Радуловићи (рудник угља) – Каличани – Штаваљ – Кнежевац, дужине 3,62 km, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 



- ОС-23, веза са државним путем I реда бр. 8 (код основне школе) – Ступ – 

Распоганче (веза са ОС-24 и ОС-28), дужине 4,18 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-24, Брњица – Биочани – Врапци – Распоганче (веза са ОС-28), 

дужине 4,30 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-25 од везе са државним путем I реда бр. 8 до Сушице у дужини од 

3,2 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-25.1, утврђен Просторним планом планом подручја посебне намене 

Парка природе Голија по нереализованој траси државног пута II реда бр. 272 од 

везе са државним путем I реда бр. 8 код Лијепог брда, преко Лијеве Реке до везе са 

постојећом деоницом државног пута II бр. 272 у близини Јанковог камена, дужине 

6,1 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОС-26, веза са државним путем I реда бр. 8 (граница општине Нови 

Пазар) – Шаре – Милићи – Црчево, са краком до границе општине Нови Пазар 

(Крће), дужине 10,44 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина 

Р=45 m; 

- ОС-27, веза са државним путем I реда бр. 8 – Кокошиће – Сулажева 

ћуприја – Житниће - Горња Махала, дужине 5,91 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОС-28, веза са државним путем I реда бр. 8 – Распоганче (веза са ОС-23 

и ОС-24), дужине 1,0 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина 

Р=30 m; 

- ОС-29, који повезује државни пут II реда бр. 117 са општинским путем 

ОС-10 преко Сјенице (Махала), дужине око 2,1 km; 

- ОС-30, Крњача – Ђоново поље – Преко брдо (веза са путем ОС-26), 

панорамски гребенски пут на северном ободу КО Шаре, дужине 6,8 km, утврђен 

Просторним планом подручја посебне намене Парка природе Голија; 

2.   општина Нова Варош (ознака општинског пута ОВ) 

- ОВ-1, од државног пута I реда бр. 21 до Акмачића, дужине 8,26 km; 

- ОВ-2, од државног пута I реда бр. 21 преко Дрмановића до ОВ-3, дужине 

4,3 km; 

- ОВ-2.1 од везе државног пута II реда бр. 231 до заштићеног подручја 

Парк шуме Ивље, дужине 4,9 km; 

- ОВ-3, Липа – Радијевићи, дужине 4,50 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-3.1, од ОВ-3 до ОВ-36 између насеља Радијевићи и Мишевићи, 

дужине 4,2 km; 

- ОВ-4, Шапоњићи – Вилови, дужине 6,50 km, уз изградњу савременог 

коловозног застора у дужини од 2,3 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-5, Акмачићи – Божетићи, дужине 15,12 km, са најмањим 

полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОВ-6, веза са ОВ-5 – Поповићи – Љепојевићи, дужине 5,1 km, уз 

изградњу савременог коловозног застора целом дужином пута, са најмањим 

полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 



- ОВ-7, Дебеља – Штитково, дужине 2,33 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОВ-7.1, Штитково – Рујиште поље (граница општине Нова Варош) – 

Веђићи (општина Ивањица), дужине 5,31 km на територији општине Нова Варош; 

- ОВ-8, Божетићи – Дебеља, дужине 5,86 km, уз изградњу савременог 

коловозног застора целом дужином пута, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-9, Буковик – Лепојевићи – Јавор, дужине 11,80 km, уз изградњу 

савременог коловозног застора целом дужином пута, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-9.1, Обућине (веза са путем ОВ-9) – Мишковићи – Пауновићи – пут 

ОВ-9, дужине 8,14 km, у циљу приступа видиковцима јужно од Буковика и 

Гњилатој и Стуричкој пећини; 

- ОВ-10, Љепојевићи (школа) – Тисовац, дужине 4,0 km, уз изградњу 

савременог коловозног застора целом дужином пута, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-11, Божетићи – Тисовица, дужине 7,0 km уз изградњу савременог 

коловозног застора целом дужином пута, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-13, Врело – Дулановићи, дужине 3,0 km, уз изградњу савременог 

коловозног застора у дужини од 1,0 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-19, веза са државним путем II реда бр. 228 – Ојковица – Трудово - 

Штитково, дужине 18,2 km, уз изградњу савременог коловозног застора целом 

дужином пута, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОВ-19.1, јужна деоница пута од везе са државним путем II реда бр. 228 – 

Ојковица – Гороњићи – Василићи – Трудово дужине 13,59 km, уз изградњу две 

краће деонице од по 1,62 km и 1,42 km, у циљу приступа видиковцима југоисточно 

и југозападно од Ојковице;  

- ОВ-20, веза са државним путем II реда бр. 228 – Бурађа, дужине 2,50 km 

уз изградњу савременог коловозног застора целом дужином пута, са најмањим 

полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОВ-21, Јасеново – Кућани – Негбина, дужине 24,0 km уз изградњу 

савременог коловозног застора целом дужином пута, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-26, веза са државним путем II реда бр. 228 – Ријека – Главоњићи, 

дужине 2,50 km, уз изградњу савременог коловозног застора у дужини од 2,0 km, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-27, веза са државним путем II реда бр. 228 (школа) – Брезна, дужине 

5,20 km, уз изградњу савременог коловозног застора целом дужином пута, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-28, Радоиња (школа) - Мутавџићи, дужине 1,90 km, уз изградњу 

савременог коловозног застора целом дужином пута, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-30, веза са државним путем II реда бр. 228 – Радоиња - Мандићи, 

дужине 1,30 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 



- ОВ-31, веза са државним путем I реда бр. 21 – Кокин Брод - Друловићи, 

дужине 2,20 km, уз изградњу савременог коловозног застора у дужини од 1,5 km, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОВ-33, веза са државним путем I реда бр. 21 – Тавник – Сеништа - 

Радоиња, дужине 7,0 km, уз изградњу савременог коловозног застора у дужини од 

3,7 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОВ-34, веза са државним путем I реда бр. 21 – Негбина - Илићи, дужине 

3,50 km, уз изградњу савременог коловозног застора целом дужином пута, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-35, веза са државним путем I реда бр. 21 – Негбина - Волујак, дужине 

3,0 km, уз изградњу савременог коловозног застора целом дужином пута, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОВ-36, веза са државним путем II реда бр. 231 – Мишевићи дужине 4,42 

km; 

- ОВ-36.1, изградња нове деонице пута Радијевићи – Мишевићи дужине 

5,76 km; 

3.   општина Тутин
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 (ознака општинског пута ОТ) 

- ОТ-6, веза са државним путем бр. 231а (Тепе) – Лескова – Девреч (засеок 

Ћосовска Махала) – веза са државним путем бр. 236 (Чобанско гробље), дужине 6,3 

km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОТ-7, веза са државним путем бр. 231а (Тепе) – Ђерекаре (улаз у 

скијалиште „Ђерекарски ормар”), дужине 6,1 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- OТ-7.1, од везе са општинским путем О-7, обилази део насеља Горње 

Ђерекаре са северозападне стране, пружа се источно од Шупљег Камена до 

границе општине Беране (Црна Гора), дужине 5,3 km; 

- OT-10, веза са државним путем II реда бр. 231а (Ђочина) – Јаребице – 

Шароње, дужине 5,7 km, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 

m; 

4.   општина Ивањица (ознака општинског пута ОИ) 

- ОИ-3, Шанчеви – Ковиље, дужине 3,27 km на територији Просторног 

плана, са најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОИ-3.1, Ерчеге – Ковиље, дужине 8,06 km, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОИ-3.2, Веђићи – граница општине Ивањица – Штитково (општина Нова 

Варош), у дужини од 4,74 km на територији општине Ивањица, са најмањим 

полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОИ-3.3, Споменик мајора Илића – Смиљевац, дужине 8,49 km, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=50 m; 

- ОИ-3.4, Споменик мајора Илића – Равна Гора, дужине 8,96 km, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m; 

- ОИ-3.5, Вучак – Брестовац – Грујовићи – државни пут бр. 272, дужине 

11,0 km на територији Просторног плана, са најмањим полупречником 

хоризонталних кривина Р=50 m; 

5.   град Нови Пазар
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 (ознака општинског пута ОП) 

                                                 
28 На основу решења из Просторног плана општине Тутин, 2009. 



- ОП-34, веза са државним путем I реда бр. 8 – Д. Буче, дужине 4,56 km, са 

најмањим полупречником хоризонталних кривина Р=30 m. 

- Потребе за реконструкцијом, доградњом и изградњом других јавних 

општинских путева утврдиће се просторним планом јединице локалне самоуправе 

за обухваћене општине/град. 

- Приоритет у реконструкцији, доградњи и изградњи деоница општинских 

путева имаће путни правци укупне дужине 127,63 km, који ће обезбедити повећање 

саобраћајне доступности и повезаности центара у мрежи насеља, привредних 

потенцијала, туристичке понуде у простору и руралних рејона следећих подручја и 

центара:  

- СРП Увац – путеви ОС-13, ОС-15 (општина Сјеница) и пут ОВ-5 

(општина Нова Варош), укупне дужине 63,77 km; 

- Парк природе Голија – путеви ОС-25 и ОС-30 (општине Сјеница и 

Ивањица) укупне дужине око 11,6 km;  

- Предвиђен за заштиту предео Гиљеве – пут ОС-6 (општина Сјеница), 

дужине 22,23 km;  

- Предвиђен за заштиту предео Озрен-Јадовник и скијалишта Јадовник и 

Озрен –путеви ОС-12 и ОС-9 (општина Сјеница), укупне дужине 18,63 km;  

- Скијалиште Ђерекарски Омар – пут ОТ-7 и пут ОТ-7.1 (општине Тутин) 

дужине 11,4 km; 

док ће се приоритетни правци и деонице општинских путева за повезивање центара 

у мрежи насеља, привредних локалитета и руралних рејона утврђивати просторним 

планом општине/града. 

Планирано је да ће до 2022. године јавни општински путеви бити у петом 

разреду у погледу саобраћајног оптерећења са ПГДС до 1000 возила на дан. 

Резервише се простор за коридоре јавних општинских путева, планиране 

реконструкције и доградње, укупне дужине од око 525,95 km и ширине око 35 m, 

од тога око 15 m за путно земљиште, по 5 m за обостране непосредне појасеве 

заштите и по 5 m за обостране појасеве контролисане изградње (са појасом заштите 

животне средине), с оријентационо датим положајем коридора на Рефералној карти 

2.  који ће се дефинитивно утврдити на основу главних пројеката за реонструкцију 

тих путева. 

Реализација планираних радова на мрежи јавних општинских путева 

омогућиће прилагођавање праваца, фреквенције и возног парка јавног 

међуградског и приградског аутобуског саобраћаја потребама корисника, у првом 

реду становницима руралног подручја и туристима. Линије јавног путничког 

превоза се могу реализовати аутобусима или тзв. „паратранзитом” (минибусевима, 

комби возилима, џиповима и сл) у складу са саобраћајним захтевима и потребама, а 

може бити организован и од стране „приватног” сектора, у складу са важећом 

законском регулативом из области јавног превоза путника у друмском саобраћају. 

 

4.4.1.2. Ваздушни саобраћај 

 

Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године 

                                                                                                                                                 
29 На основу решења предложених у Предлогу просторног плана општине Нови Пазар, 2008. 



предвиђена је промена намене војног аеродрома Сјеница у цивилни аеродром на 

основу студије изводљивости, која ће обухватити анализу основне намене, 

опслужног подручја, неопходне опреме, као и финансијских средстава неопходних 

за реализацију читавог процеса.  

Реализација хелидрома могућа је на свим погодним локацијама у близини 

скијалишта и туристичких центара (Златар - рехабилитациони центар, Радоиња, 

Пештерска висораван, Беле Воде, Озрен, Јадовник, Ђерекарски Омар). 

Дефинитивне локације биће утврђене одговарајућим урбанистичким планом, 

односно урбанистичко-техничким документом, на основу потребне студијске и 

техничке документације на нивоу студије оправданости са идејним пројектом и 

процене утицаја на животну средину.  

 

4.4.1.3. Железнички саобраћај 

 

За веће коришћење путничког железничког саобраћаја значајно је повећање 

доступности железничких станица у Бистрици (Нова Варош), Пријепољу и Гостуну 

(Сјеница), модернизацијом и доградњом јавних путева и организовањем линија 

локалног јавног саобраћаја. Након завршетка деонице државног пута II реда бр. 117. 

оствариће се квалитетна саобраћајна веза планског подручја са железничком 

станицом у Бјелом Пољу. 

Ради повећања доступности туристичког центра на Златару предвиђена је 

реализација шинског система центар Нове Вароши-туристички центар. Врста 

погона, систем вуче, тип колосека и возила утврдиће се техничком документацијом 

на нивоу студије оправданости са идејним пројектом и процене утицаја на животну 

средину.   

 

4.4.2. Одрживи развој енергетике и енергетске инфраструктуре 

(Реферална карта 2) 

 

Основна концепцијска опредељења одрживог развоја енергетике подручја 

Просторног плана јесу: смањење енергетских потреба код свих потрошача енергије, 

путем доношења и обавезне примене стандарда енергетске ефикасности, 

економских инструмената и организационих мера;  интензивирање истраживања 

свих енергетских потенцијала подручја у циљу повећања и проналажења нових 

резерви и интензивније коришћење обновљивих извора енергије, односно 

омогућавања повећања производње енергије за сопствене потребе, у првом реду 

развојем малих хидроелектрана (МХЕ); одржавање и побољшање рада и 

поузданости постојећих хидроелектрана, електропреносне и дистрибутивне мреже 

и даљи развој тих система и мрежа; као и развој централизованих система 

снабдевања топлотном енергијом у општинским центрима. 

У планском периоду предвиђена је изградња бране и акумулације „Клак'' на 

реци Увац, непосредно низводно од бране „Радоиња'' (ван планског подручја), из 

које би се водом снабдевала будућа реверзибилна хидроелектрана (РХЕ) 

„Бистрица'' на реци Лим, као вршна регулациона електрана. Реализацијом ове 

хидроелектране би Увачко-лимске каскаде акумулација и хидроелектрана 



превазилазиле конзумни ниво Републике Србије и  уклапале се у критеријумске 

захтеве ЕЕС Јужне Европе. 

Планира се изградња далековода и ТС, и то: 

- ДВ напонског нивоа 220 kV, Прикључак ТС 220/110 kV Бистрица – на 

вод Пљевља-Пожега, дужине 2x0,5 km,  

- ДВ напонског нивоа 220 kV, Прикључак ТС 220/110 kV Бистрица – на 

вод ХЕ Бистрица-Вардиште, дужине 2x8 km,  

- ДВ 2 х 110 kV од ТС Бистрица до ХЕ Кокин брод, уз трасу постојећег 

ДВ 110 kV број 134/3 Кокин Брод–Потпећ, који се такође уводи у ТС Бистрица, 

- ДВ 110 kV, ТС Бистрица – веза са постојећим ДВ број 134/2 Кокин Брод-

Златибор, и 

- ТС 220/110 kV Бистрица. 

За наведене далеководе дата су варијантна решења и треба испитати њихов 

могући негативан утицај на животну средину. 

Приоритет представља изградња ТС 35/10 kV Брдо, 2x4 MVA, у непосредној 

близини регионалног пута Нова Варош-Сјеница, у близини Здравственог центра 

„Златар'', са напојним кабловским водом 35 kV из ТС 110/35 kV Нова Варош, у 

дужини од 2 km. Изградњом предметне ТС отвара се могућност формирања шире 

туристичко-рекреативне зоне на планини Златар. Такође, планира се изградња нове 

ТС 35/10 kV у насељу Кушићи, због перспективног развоја туризма и привредних 

активности на планини Јавор. Потребно је реално сагледати резерве у 

капацитетима постојећих ТС 35/10 kV „Куманица'' и ТС 35/10 kV „Брезова'' и 

њихово повезивање са другим ТС 35/10 kV изградњом новог далековода 35 kV. 

Приоритет има предвиђена реконструкција преносних далековода, због 

поузданијег напајања електричном енергијом и сукцесивно повећавање 

инсталисане снаге у постојећим ТС 10/0,4 kV.  Активности ће се одвијати на већ 

постојећим трасама и формираним коридорима, тако да неће негативно утицати на 

околину. 

Потребно је започети израду планске документације за планирани разводни 

гасовод високог радног притиска до 50 бара на правцу Златибор–Прибој–Нова 

Варош–Пријепоље–Сјеница, како би се резервисао коридор за мрежу и локације за 

пратеће објекте (ГМРС), и израдити генералне пројекте гасификације свих 

општина/града обухваћених Просторним планом. 

У планском периоду предстоји наставак истражних активности басена 

лигнита-мрког угља, технолошко осавремењавање рудника Штаваљ и, приоритетно, 

предузимање мера заштите и санације животне средине. 

На мањим водотоцима могуће је градити МХЕ. Евидентирано је 29 

потенцијалних локација за МХЕ на подручју Просторног плана (две на подручју 

града Новог Пазара, по једна на подручју општина Сјеница и Пријепоље, 13 на 

подручју општине Нова Варош и 12 на подручју општине Ивањица), које су  

представљене на Рефералној карти 2. Ове МХЕ ће омогућити формирање мањих 

рибњака и њихово рекреативно коришћење. 

Резервише се простор за потенцијалне локације МХЕ наведене у табели 20., 

док ће се друге локације истражити и утврдити одговарајућим урбанистичким 

планом. 
 

Табела 20. Потенцијалне локације МХЕ на подручју Просторног плана 



Општи подаци Преграда Хидролошки и енергетски подаци 

Координате 

преграде 

Запремина 

акумулациј

е 

Макс. 

бруто 

пад 

Кота норм. 

успора 

Инстал. 

снага 

Годишња 

производњ

а 
Назив Водоток Локација 

x y 

Тип 

hm3 m m.н.в. kW kWh 

Град Нови Пазар 

Једра Људска река 
испод 

Кошкова 
4789820 7440330 Насута брана 57,0 75 880 1.690 4.743.000 

Беле Воде 
Белодовски 

поток 

јужно од 

Кошкова 
4787470 7440080 

Тиролски 

захват 
/ 100 910 95 400.000 

Општина Сјеница 

Просиште 

Људска река–

Здички п., 

Ваљалица 

западно од 

Козника 

479467

0 

479464

0 

743875

0 

743985

0 

Тиролски 

захвати 
/ 70 950 210 883.000 

Општина Пријепоље 

Кожељ Мрчковачка 
испод 

Кожеља 

478800

0 

478700

0 

740203

0 

740231

0 

Тиролски 

захвати 
/ 100 900 235 

1.033.00

0 

Општина Нова Варош 

Волијак 
Браиновачка 

река 

Ушће 

Браиновачке 

реке 

482349

0 

730186

0 

Тиролски 

захват 
/ 90 900 290 

1.270.00

0 

Клик 

Марића река 

– Брковића 

п. 

Подножје 

Ривиног 

брда 

482253

0 

482205

0 

740686

0 

740607

0 

Бетонске 

преграде 
/ 100 950 370 

1.653.00

0 

Барице Тисовица 

Испод 

Доњег 

Трудова 

481595

0 

741564

0 

Тиролски 

захват 
/ 110 1.000 800 

3.548.00

0 

Штитково Тисовица 
Низводно од 

Штиткова 

481521

0 

481550

0 

742148

0 

742120

0 

Насута 

брана 

Бетонски 

праг 

2,1 80 1.100 325 
1.438.00

0 

Штитково 

варијанта 
Тисовица 

Низводно од 

Штиткова 

481520

0 

742107

0 

Бетонски 

праг 
/ 50 1.070 205 899.000 

Дамјани Вршевина 
Ушће 

Вршевине 

481213

0 

741487

0 

Тиролски 

захват 
/ 100 1.000 280 

1.299.00

0 

Бадрица Вршевица 
Испод 

Божетића 

481174

0 

741770

0 

Тиролски 

захват 
/ 60 1.100 90 402.000 

Јавор Кладница 
Испод 

Пауновића 

480655

0 

742025

0 

Бетонски 

праг 
/ 50 1.020 360 

1.590.00

0 

Папићи 
Кладница–

Радевска 

Низводно од 

Кладнице 

480707

0 

480570

0 

742327

0 

742390

0 

Насута 

брана 

Бетонски 

праг 

1,1 60 1.080 420 
1.874.00

0 

Папићи 

варијанта 

Кладниц–

Студена-

Радевска 

Низводно од 

Кладнице 

480724

0 

480733

0 

480600

0 

742336

0 

742329

0 

742355

0 

Бетонски 

прагови 
/ 50 1.070 350 

1.562.00

0 

Стубна 

пећина 

Вељушница– 

Мишевчанск

и 

Испод 

Прелића 

480059

0 

480205

0 

741057

0 

741075

0 

Тиролски 

захвати 
/ 80 1.100 405 

1.793.00

0 

Дражевић

и 
Златарска 

Подножје 

брда 

Градина 

481192

0 

740258

0 

Тиролски 

захват 
/ 100 900 280 

1.249.00

0 

Шанац 

Златарска–

Батровачки 

п. 

Испод Гоњег 

села 

481198

0 

481180

0 

740416

0 

740409

0 

Бетонски 

прагови 
/ 100 1.000 145 633.000 

Општина Ивањица 

Зајечак 
Моравица, 

Сапатница 

западно од 

Вучака 

4802540 

4803120 

7434480 

7435570 

Тиролски 

захвати 
/ 100 926 190 829.000 

Ерчеге Моравица 
јужно од села 

Ерчеге 
4800310 7434160 

Тиролски 

захват 
/ 100 1.026 120 516.000 

Ровине Ношница 
јужно од 

Ровина 
4809630 7431670 

Тиролски 

захват 
/ 40 730 410 1.787.000 

Рудина Ношница 
јужно од 

Смиљевца 
4807030 7431810 

Тиролски 

захват 
/ 40 770 305 1.332.000 

Селиште 1 Ношница 
северно од 

Ерчега 
4804590 7430670 

Тиролски 

захват 
/ 50 820 310 1.365.000 

Селиште 2 
Ношница-

Суваја 

узводно од 

Ковиља 

4807490 

4808520 

7429330 

7429560 

Тиролски 

захват 
/ 100 870 125 547.000 



Зекавице Ношница 
западно од 

Ерчега 
4801830 7430660 

Тиролски 

захват 
/ 80 900 200 885.000 

Новаковићи Ношница 
источно од 

Јавора 
4799660 7431200 

Тиролски 

захват 
/ 100 1.000 135 584.000 

Кушићи Зечка 
јужно од 

Кушића 
4815120 7428490 

Тиролски 

захват 
/ 50 710 200 884.000 

Зарићи 
Зечка– 

Брадића п. 

северно од 

Равне Горе 
4813630 7426850 

Тиролски 

захват 
/ 100 810 120 533.000 

Страгачина* 
Страгачинска-

Масковачка 

источно од 

Страгачине 

4820300 

4818490 

7425020 

7425680 

Тиролски 

захвати 
/ 100 750 260 1.137.000 

Лађевац** Масковачка 
источно од 

Маскове 
4818880 7423530 

Тиролски 

захват 
/ 100  195 847.000 

* МХЕ Страгарчина - други захват се налази у обухвату плана, а први захват и машинска зграда (х=4820700, у=7426400) су изван. 

** МХЕ Лађевац – захват се налази ван обухвата плана, а машинска зграда (х=4818400, у=7425600) у обухвату. 

 

У табели 20., резервисан је простор за изградњу МХЕ и приказана је 

могућност  коришћења хидропотенцијала у функцији производње електричне 

енергије са приказом могуће инсталисане снаге и производње електричне енергије 

на основу података из Катастра МХЕ Србије (Енергопројект – Ј.Черни, 1987), при 

чему исти по питању микролокација и снаге појединачних МХЕ није обавезујући 

услед протока времена и насталих промена у хидрологији и коришћењу простора
30

. 

МХЕ у каскадном низу у оквиру припадајућег водотока/слива, 

микролокацијски се сагледава на основу појединачно урађених идејних решења по 

прибављању водних услова и услова заштите пророде, које ће обезбеђивати 

потенцијални инвеститор, а да притом не дође до сукоба интереса у погледу 

коришћења простора са осталим корисницима простора. 

Овим просторним планом се предвиђају, у односу на Катастар МХЕ, само 

оне вишенаменске мале акумулације са МХЕ за чију изградњу, на основу развојних 

планова, има локална самоуправа или водопривреда. Уколико се не гради мала 

акумулација могуће је, на потезу од Kатастром предвиђене бране до коте 

максималног успора, планирати водозахват за МХЕ у складу са прибављеним 

водним условима и условима заштите природе.  

Просторним планом се предвиђа могућност изградње МХЕ снаге мање од 

100 kW, при чему оне не треба да ремете реализацију пројеката изградње МХЕ 

снаге веће од 100 kW на истом водотоку. 

На деловима територије Просторног плана за којима није предвиђена израда 

урбанистичког плана, на водотоцима у обухвату плана, дозвољава се изградња 

малих хидроелектрана и издавање урбанистичких аката за изградњу малих 

хидроелектрана на основу техничке документације израђене од стране овлашћеног 

пројектанта уз прибављање услова заштите природе и водних услова и 

неугрожавање осталих корисника простора. 

Подручје Просторног плана располаже потенцијалима за коришћење 

енергије ветра, Сунца и биомасе. Локације будућих ветрогенератора ће се 

утврђивати просторним планом општине/града искључиво ван Просторним планом 

утврђених зона првог, другог и трећег степена заштите природих вредности, на 

основу резултата снимања карактеристика ветра на изабраним микролокацијама, 

како би се утврдила учесталост, снага и енергија ветра и утврдио оптималан 

капацитет ветрогенератора. 

Подручје располаже потенцијалом биомасе – дрвних отпадака и струготине 

од прераде дрвета, чиме је омогућена градња малих брикетарница и коришћење 
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дрвних отпадака у котларницама за снабдевање топлотном енергијом стамбених и 

јавних објеката. 

 

4.4.3. Одрживи развој телекомуникационе инфраструктуре и поштанског 

саобраћаја 

(Реферална карта 2) 

 

Оснонвна концепција развоја телекомуникација и поштанског саобраћаја за 

подручје Просторног плана подразумева: задржавање постојећих јединица 

поштанске мреже, евентуално отварање нових у насељима и зонама са већим 

бројем корисника и отварање ''уговорних пошта'' у оквиру трговинско-

угоститељско-сервисно-туристичких објеката у селима (разуђена насеља малих 

густина); физичко приближавање телекомуникација корисницима путем MSAN-а; 

одустаје се од изградње већег броја АТЦ, већ се систем технички и експлоатационо 

развија путем MSAN-а, који заузимају мањи простор, а даје могућност квалитетног 

коришћења свих комутационих услуга. 

Развијање телекомуникационих и осталих система комуницирања 

подразумева задржавање постојећих техничких система (мреже и објеката), што се 

нарочито односи на каблирану мрежу, док ће се ваздушна мрежа сукцесивно 

каблирати, до телефонских извода. Будућа мрежа ће се развијати поред постојећих 

и планираних јавних путева како би се спречило заузимање пољопривредног 

земљишта и омогућило ефикасно одржавање и развијање система.  

Постојећа телекомуникациона мрежа, тренутно у ограниченом обиму (због 

техничких услова оптичке видљивости за WLL прикључке са постојећих БС) 

омогућава реализацију захтева за прикључцима и сервисима на посматраном 

подручју.  

Основна планска решења и смернице у области развоја телекомуникација и 

телекомуникационе инфраструктуре јесу: 

1. Кабловске приступне мреже  

- задржавају се и штите постојећи коридори радио-релејних веза свих 

присутних оператера и корисника; 

- изградња мултисервисних чворова (MSAN) на местима постојећих 

комутационих чворишта и изградња нових за децентрализацију приступне мреже у 

општинском центру Нова Варош и туристичком  центру на планини Златар. 

Повезивање MSAN-ова на мрежу Телекома биће извршено преко постојећих и 

изградњом нових оптичких каблова; 

- изградња оптичких каблова Доња Бела Река-Јасеново, Акмачићи-

Аљиновићи, Караула-Јадовник;   приводних оптичких каблова ТК центар Сјеница – 

РБС 064 Радишића Брдо, ТК центаар Сјеница – РБС WLL Маљевине, ТК центар 

Сјеница – пословни центар Токовић; за планиране MSAN-ове: MSAN 

Пета/Петрушка, MSAN Весна, MSAN Пештерска и MSAN Камешница и све друге 

који ће се градити у наредном периоду, и оптички каблови до свих постојећих и 

нових БС (нпр: Кокин Брод –Бурађски вис; Акмачићи-Шапоњски врх, РБС 

Радишића Брдо, РБС Маљевине, РБС Томињача);  

2. Бежичне приступне мреже  



- постоји могућност да оператери поставе базну станицу за мобилну 

телефонију  или бежични приступ технологијама CDMA, WMAH и CLL на 

подручју СРП Увац;  

- VIP MOBILE d.o.o. има тенденцију прогресивног ширења мреже, 

планирана је изградња 4 нове РБС, а 27 потенцијалних локација су у фази 

разматрања; 

- TELENOR d.o.o. има тенденцију прогресивног ширења мреже на 

потенцијалних 26 локација; 

3. Репетитори Радио Телевизије Србије 

- задржавају се и чувају локације репетиторских станица, ради коришћења 

за будући развој локалних телевизијских и радио станица; 

Поред постојећих капацитета 9 пошта у насељима Кушићи, Јасеново, Нова 

Варош, Божетићи, Аљиновићи, Сјеница, Штаваљ, Дуга Пољана и Угао, будући 

развој мреже објеката поштанских услуга усклађиваће се са развојем центара у 

мрежи насеља и планираних секундарних туристичких центара на подручју 

Просторног плана. 

 

4.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ И 

ОДБРАНА ЗЕМЉЕ 

 

4.5.1. Заштита животне средине 

(Реферална карта 3) 
 

Основно концепцијско опредељење је очување постојећег квалитета 

животне средине, уз ограничавање и елиминисање могућих негативних утицаја на 

подручју Просторног плана. Полазна основа за дефинисање концепције је да се 

заштита и унапређење квалитета животне средине обезбеђују у процесу просторног 

планирања и планског уређења, заштите и коришћења простора, приоритетно 

поштовањем утврђених режима заштите природних добара.  

 

Просторна диференцијација животне средине 

 

Доминантна заштитна функција планског подручја захтева прилагођавање 

постојећих и планираних делатности и примену прописаних режима заштите 

природних вредности и изворишта вода  и мера заштите животне средине. Заштита 

и унапређење квалитета животне средине спроводиће се диференцирано према 

просторно-еколошким зонама на подручја: 1) изузетно квалитетне животне 

средине; 2) квалитетне животне средине; и 3) претежно квалитетне животне 

средине (табела 21). 
 

Табела 21. Просторна диференцијација подручја Просторног плана према квалитету животне 

средине, 2022. 

Категорија 

Опис подручја према 

степену загађености 

и деградације 

Карактеристике подручја Подручје 

III Подручја претежно - без прекорачења граничних - општински центри Сјеница и Нова  Варош са 



квалитетне животне 

средине 

вредности загађујућих 

материја у ваздуху и 

земљишту 

- примењене мере управљања 

отпадом 

- проширен канализациони 

систем и пречишћавање 

отпадних вода  

- примена мера заштите од 

саобраћаја 

- рационална експлоатација 

минералних сировина са 

минималним утицајима на 

животну средину 

- обезбеђена инфраструктура 

за туристичке комплексе 

- решено питање нелегало 

изграђених објеката 

планираним индустријским зонама 

- комплекс рудника угља Штаваљ (општина 

Сјеница)  

- површинска експлоатација и прерада 

неметаличних минералних сировина (на 

подручју КО Машовиће и Увац - општина 

Сјеница) 

- државни путеви I и II реда 

- аеродром у Сјеници 

- река Вапа низводно од Кнешнице и река 

Грабовица низводно од Сјенице, реке 

Лосница и Бистрица низводно од Нове 

Вароши 

- секундарни туристички центри (Радоиња, 

Штитково, Кушићи, Акмачићи, Вилови, Дуга 

Пољана, Карајукића бунари, Ерчеге, 

Тријебине, Лопиже, Мишовиће-Биберовићи, 

Ојковица, Урсуле, Гошево) и центри 

заједнице насеља 

IV 
Подручја квалитетне 

животне средине 

 

- примењене мере управљања 

отпадом 

- проширен канализациони 

систем и пречишћавање 

отпадних вода  

- примена мера заштите од 

саобраћаја 

- примена принципа органске 

пољопривреде 

- планирани комплекси скијалишта Озрен, 

Јадовник, Златар 

- санирани комплекси непланске изградње у 

зонама заштите природе и вода (комплекси у 

приобаљу  Златарског језера) 

- речни токови II класе квалитета  

- пољопривредни рејони пашњачког и 

интензивног сточарства и мешовите 

сточарско-ратарско-воћарске производње 

- шумска подручја 

- примарна сеоска туристичка насеља 

V 

Подручја изузетно 

квалитетне животне 

средине 

- подручја заштићених 

природних добара 

- подручја заштићена 

међународним 

конвенцијама 

- изворишта и водотокови са 

водом највишег квалитета 

- подручја очуване природе 

- заштићена природна добра (СРП Увац, ПП 

Голија, СПР Паљевине, СПР Гутавица,  ПШ 

Ивље, ПС Пећина Буковик и СП Муника) 

- подручја предвиђена за заштиту  природних 

вредности (ПП Златибор, ПИО Озрен-

Јадовник, СРП Пештерско поље, подручја 

Гиљеве, Златара и Пештерске висоравни)  

- изворишни делови реке Увац, Грабовице,  

Чемернице, Ношнице, Ивањичке Моравице, 

Људске и Милешевске реке 

- речни токови I и I/II класе квалитета    

Објашњења скраћеница: СРП – специјални резерват природе; ПП – парк природе; СПР – строги природни 

резерват; ПШ – парк шума; СП – споменик природе; ПИО – предео изузетних одлика. 

 



Примена прописаних решења и мера заштите при планираном развоју 

захтева информисање и едукацију становништва о значају заштите природних 

добара и најефикаснијим начинима усклађивања развоја и заштите. 

 

Мере заштите вода, земљишта и ваздуха 

 

Заштита природних вредности обухвата заштиту, очување и унапређење 

квалитета вода, земљишта и ваздуха, као значајних фактора доминантне заштитне 

функције планског подручја и планираног развоја пољопривреде и туризма.  

У области заштите вода, предуслов за реализацију планираних 

индустријских зона у Новој Вароши и Сјеници, проширење производње у руднику 

Штаваљ и туристичких комплекса јесте обезбеђење санитарне  безбедности, 

сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода. Планирана изградња и 

функционисање аутопута Е-763 захтевају примену мера заштите при отицању вода 

са коловоза и других мера заштите вода.  

Основна мера очувања расположивих ресурса воде јесте рационализација 

коришћења/потрошње воде у домаћинствима, нарочито у производним 

капацитетима и туризму. 

У области заштите земљишта, на подручју Просторног плана примењиваће 

се следећа правила и мере:  

- ограничавање коришћења и фрагментације квалитетног пољопривредног 

земљишта за непољопривредне намене, у првом реду заштитом од његовог трајног 

заузимања објектима и инфраструктуром; 

- давање предности традиционалним пољопривредним гранама, које имају 

повољне услове за развој и доприносе очувању/успостављању еколошке равнотеже, 

пре свега избором одговарајућих култура и начина обраде земљишта према 

његовим педолошким условима, нагибу и експозицији; 

- примена контролисаног интегралног прихрањивања и заштите биља и 

местимичног увођења метода органске/еколошке производње хране; 

- предузимање мера за смањење ризика од загађивања земљишта при 

складиштењу, превозу и претакању нафних деривата и опасних хемикалија; 

- припрема превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и 

поступака санације земљишта у случају хаваријског изливања опасних материја у 

околину. 

У области заштите ваздуха, на подручју Просторног плана примењиваће се 

следећа правила и мере: 

- смањење нивоа емисије из постојећих извора загађуивања ваздуха: 

применом еколошки повољније технологије и система за пречишћавање ваздуха у 

индустрији у циљу задовољења граничних вредности емисије; преиспитивањем 

режима саобраћаја у центру града, повећањем проточности главних градских 

саобраћајница и реализацијом обилазнице око Сјенице за транзитни саобраћај; 

повећањем потрошње обновљивих извора енерије за потребе домаћинстава; 

- одржавање емисије из нових постројења у прописаним границама: 

спречавањем додатних емисија из нових извора које би погоршале квалитет 

ваздуха у насељима и зонама; ограничавањем емисије из индустрије применом 

најбоље доступне технологије (ВАТ) и техника максималне заштите за веома 



токсичне, канцерогене и мутагене материје; перспективно, коришћењем гаса као 

горива у новим возилима јавног саобраћаја и доставним возилима; 

- успостављање система мониторинга квалитета ваздуха у складу са 

Европском директивом о процени и управљању квалитетом амбијентног ваздуха 

(Council Directive, 96/62/EC). 

 

Управљање отпадом 

 

У области управљања отпадом на планском подручју примењиваће се 

следећи принципи: смањење количине отпада (превенција стварања отпада, 

поновна употреба производа за исту или другу намену);  рециклажа отпада, ради 

добијања сировина за производњу истог или другог производа; искоришћење, 

односно коришћење вредности отпада (компостирање, коришћење енергије из 

отпада и др.); безбедно одлагање отпада на депоније. 

Планска решења се разликују за период до изградње и за период 

функционисања регионалних центара за управљање комуналним отпадом. У 

периоду до изградње регионалних центара за управљање комуналним отпадом се: 

унапређује организовано сакупљање и транспорт отпада са планског подручја, уз 

повећање броја становника обухваћеног сакупљањем отпада; подстиче сепарација, 

поновна употреба и рециклажа отпада; санирају подручја нелегалних депонија, пре 

свега оних које угрожавају квалитет вода и изворишта.  

Управљање отпадом на планском подручју до изградње регионалних 

центара за управљање комуналним отпадом врши се на следећи начин: на делу 

планског подручја које припада општини Ивањица санираће се и рекултивисати 

подручја нелегалних депонија и унапређује систем сакупљања отпада и транспорта 

комуналног и другог отпада до депоније „Грбавчица”, која се налази ван подручја 

Просторног плана; на делу планског подручја које припада деловима општина Нова 

Варош, Пријепоље и Сјеница, санираће се и рекултивисати подручја нелегалних 

депонија, повећаће се број становника обухваћен организованим прикупљањем 

отпада и одређује локација за одлагање кланичног отпада (општина Сјеница); на 

делу планског подручја које припада општинама Нови Пазар и Тутин, повећава се 

број становника обухваћен организованим прикупљањем и транспортом отпада и 

санираће се подручја нелегалног одлагања отпада. 

  На планском подручју се не налази ниједна од предвиђених регионалних 

санитарних депонија нити садашњих званичних депонија за одлагање отпада, па је 

њихово уређење у надлежности одговарајућих општинских служби. Унапређење 

сакупљања и одвожења отпада са планског подручја и дефинисање оптималних 

рута и учесталости прикупљања значајно је са аспекта ефикасности будућег 

транспорта отпада до трансфер станица и даље до регионалних санитарних 

депонија. 

На подручју Просторног плана и целог регионалног окружења планирана је 

мрежа регионалних центара за управљање отпадом
31

, како је приказано у табели 22. 
 
Табела 22. Планирана мрежа регионалних центара за управљање комуналним отпадом 
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Р.б. 
Општина на чијој је територији 

локација депоније 

Остале општине које чине Регионални 

центар за управљање отпадом 

Број становника 

(2002.) 

Количина отпада 

t/god. (2009.) 

1.  Ужице („Дубоко”) 

Бајина Башта, Пожега, Ариље,  

Ивањица, Чајетина, Косјерић,  

Чачак, Лучани, Љубовија 

378.668 91.516,89 

2.  Нова Варош („Бањица”) Прибој, Пријепоље, Сјеница 116.189 19.452,93 

 

  Регионални центар за управљање отпадом у Краљеву требало би да 

обухвати и територију општине Тутин и града Нови Пазар.32 

  Депоновање медицинског, грађевинског, пољопривредног и кланичног 

отпада се не може  вршити на комуналним депонијама. До изградње регионалних 

центара за управљање отпадом обављаће  се према плану управљања отпадом за 

сваку од обухваћених општина/града, у складу са режимима заштите СРП Увац и 

других заштићених и предвиђених за заштиту природних вредности. На подручју 

општине Сјеница формираће се једно сточно гробље за подручје једне или две 

заједнице насеља.  

  Одлагање комуналног, индустријског, грађевинског и кабастог отпада и 

амбалаже забрањено је у режиму Ib, II степена заштите за заштићена природна 

добра (СРП Увац, ПП Голија, СПР Гутавица, СПР Паљевине, ПШ Ивље, СП 

Пећина Буковик и СП Муника), добра која су у поступку проглашења заштите 

(СРП Пештерско поље, ПП Златибор, ПИО Озрен–Јадовник) и просторе 

идентификованих просторних целина са посебним природним обележјима и 

вредностима (Гиљева, Пештерска висораван и Златар). 

  Унапређење свести о потреби смањења количине отпада на извору, 

поновног коришћења и рециклаже (селективно одлагање отпада) отпада обезбедиће 

се припремом и спровођењем образовних  програма и путем средстава јавног 

информисања. 

 

4.5.2. Заштита од природних непогода и одбрана земље 

 

Заштита од природних непогода 

 

На подручју Просторног плана, према Сеизмолошкој карти Србије 

(публикованој 1987. год.) издвајају се подручја на територији општине Нова Варош 

у зони увачких језера и централни део територије општине Сјеница. Повратни 

период времена од 100 година интензитета земљотреса лоцирана у подручју од 7, 8 

и преко 8 степени MCS скале, што одговара догођеном стању на овом подручју.  

Према истим подацима, СРП Увац налази се у зони 6, 7 и 8 степена MCS 

скале, а као епицентрална подручја наводе се обронци планина Златар, Јадовник, 

Гиљеве планине и делови Пештерске висоравни, земљотреса јачине 9 степени MCS, 

за повратни период од 500 година. Вероватноћа појаве овог земљотреса је 63%. 

Неопходно је да се пројектовање и изградња објеката обавља у складу са 

Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима и Правилником о техничким нормативима за пројектовање 

и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима.  
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Катастар клизишта за планско подручје не постоји, али на основу 

расположивих података, могу се издвојити потенцијално две угрожене зоне, и то 

прва у источном делу планског подручја која обухвата делове изворишта Увца и 

Вапе са обронцима Пометеника и део Пештера у сливу Рашке, и други у западном 

делу планског подручја на обронцима Јадовника према долини Лима.  

Планско подручје је угрожено поплавама због морфолошких и климатских 

карактеристика, а ризик је значајно увећан непланском градњом у приобаљу. 

Постоји опасност од рушилачког дејства бројних бујичних токова, посебно за 

време олуја чија се учесталост повећава у периоду од 1999. до 2009. године, што је 

такође резултат глобалних климатских поремећаја. Посебан ризик од поплаве је 

низводно од бране на акумулацији Радоиња, у случају њеног оштећења или рушења 

што је мало вероватно имајући у виду да се ради о брани направљеној од насутог 

материјала од каменог набачаја. Ово подручје се налази у систему одбране од града, 

с тим да је неопходно његово осавремењивање. 

Планско подручје се налази у подручју богатим падавинама, с дуготрајним 

периодима маловођа на Пештерској површи на којој се јавља угроженост сушама. 

Ризик од пожара на највећем делу подручја Просторног плана је нешто нижи, с тим 

да је неопходно да се превентивно делује, имајући у виду да се по правилу шумски 

пожари дешавају као последица низа фактора, од којих је најчешћи људски. 

Специфичност планског подручја јесте да је оно најхладније у зимским 

месецима у Републици  Србији, где се бележе апсолутни температурни минимуми. 

Како у Републици Србији не постоји систем одбране од штетних последица мраза и 

поледице, неопходно је овај систем развијати у регионалним и локалним условима 

Пештерске висоравни. Ово се пре свега односи на повећање поузданости рада 

инфраструктурних система, одржавања саобраћајница, као и рад јавних служби. 

Борба против поледице се одвија у оквиру редовних осматрања, мерења 

метеоролошких параметара и проглашавање одговарајућег степена приправности у 

циљу да надлежне службе благовремено приступе акцији чишћења саобраћајница и 

других површина. 

Најозбиљнији хемијски удеси, који су икад забележени на планском 

подручју, последица су  НАТО бомбардовања складишта нафтних деривата на 

територији општине Сјеница 1999. године. 

Стање укупног система заштите од природних непогода и технолошких 

удеса на планском подручју није задовољавајуће, посебно у односу на просторне 

аспекте управљања ризиком имајући у виду да се ради о подручју са изузетно 

значајним природним добрима. 

Концепција заштите и управљања полази од чињенице да је на свим 

нивоима и у свим фазама планирања потребно дефинисати прихватљив ниво 

ризика од природних непогода и технолошких удеса. Системом превентивних, 

организационих и других мера и инструмената интервенише се у циљу спречавања 

настанка ризика од природних непогода и технолошких удеса, односно смањивања 

последица на прихватљив ниво. 

У складу са посебном наменом подручја Просторног плана, заштита од 

технолошких удеса и елементарних непогода, обезбеђење услова и мера за заштиту 

подручја остварују се:  



1) дефинисањем мера и поступака за могуће акциденте у посебном програму 

управљања регионалним водопривредним системом Увац, који припрема надлежни 

орган за управљање овим водопривредним системом у сарадњи са надлежним 

органима за одбрану, цивилну заштиту и ванредне ситуације и органима јединица 

локалних самоуправа, на начин предвиђен прописаном методологијом за процену 

опасности од технолошких удеса, елементарних непогода, природних катастрофа и од 

загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица 

удеса;   

2) дефинисањем мера заштите од елементарних непогода и технолошких 

удеса које обухватају: 

- превентивне мере у циљу спречавања или ублажавања негативних 

последица; 

- мере које се предузимају у случају непосредне опасности или у случају 

када она наступи; 

- мере ублажавања и отклањања непосредних последица и 

проузрокованих штета; и 

- одређивање зона различитих нивоа ризика са посебним условима и 

захтевима за планирање и изградњу; 

3) дефинисањем мера заштита од зимских непогода (завејавање, поледица, лед, 

лавине, и др.) и од летњих непогода (олуја, електропражњења, бујице праћене 

одронима, клизиштима и сл.), које ће бити остварене: антиерозивним уређењем 

сливова, чиме ће се опасност од бујичних поплава свести на минимум; 

пошумљавањем; водорегулацијама; заштитом од завејавања леда и лавина преко зиме; 

планским уређењем насеља, саобраћајница, водотокова, изградњом и уређењем 

планираних садржаја супра и инфраструктуре, као и других просторних елемената; 

4) дефинисањем мера заштите од шумских пожара, која може захватити 

шире подручје СРП, што захтева израду посебног плана заштите од пожара на 

основу следећих принципа: 

- саобраћајне приступачности свих делова шуме – изградњом и 

одржавањем мреже јавних, службених и шумских путева који поред саобраћајне 

имају улогу противпожарних баријера који деле шуме по секторима и на мање 

целине; 

- акумулације представљају значајне резервоаре за обезбеђивање 

довољних количина воде у случају шумских пожара како за гашење пожара 

специјализованим авионима, тако и аутоцистернама; 

- предвиђање противпожарних баријера при пошумљавању; 

- сви туристички центри, насеља и пунктови, као и остали објекти морају 

да задовоље услове противпожарне заштите; 

- организовање службе осматрања и јављања која обухвата 

противпожарну заштиту, док се непосредна заштита од пожара спроводи уз 

садејство са противпожарним службама у насељима и центрима – седиштима 

јединица локалне самоуправе; 

5) дефинисањем мера заштите од земљотреса и правила асеизмичне градње 

тако да се омогући да сеизмички ризик буде сведен на најмању могућу меру и 

буде прихватљив, на основу следећих принципа: концепта прихватљивог 

сеизмичког ризика, које обухватају: 



- што мање губитака људских живота и повређених; 

- што мања материјална штета;  

- обавезна примена важећих асеизмичких прописа при реконструкцији, 

адаптацији и санацији постојећих и изградњи нових објеката; 

- трошкови пројектовања и асеизмичне изградње морају бити мањи од 

санације штете настале услед земљотреса уколико се исти доследно не примењују; 

- просторна дистрибуција објеката се врши у складу услова одбране у 

случају рушења услед ратних дејстава и разарања; 

6) дефинисањем мера заштите од болести шума, штетних инсеката и глодара, 

контроле ретких и угрожених популација животињских врста, као и контрола 

штеточина у шумским и ловним основама; 

7) дефинисањем мера развоја институција, као предуслова адекватне заштите од 

технолошких удеса и  елементарних непогода формирањем јединствене службе 

осматрања и јављања, као и службе за ванредне ситуације која ће моћи у случајевима 

ратних дејстава или у мирнодопским условима да омогући свим грађанима (у свим 

насељима) неопходну подршку и помоћ, медицинску заштиту и друге сервисе у циљу 

што нормалнијих услова за живот за време трајања непосредне опасности или ванредне 

ситуације, као и која ће имати посебан значај за одбрану и заштиту од ратних разарања у 

планинским условима; у основи овог приступа је да елементарне непогоде не познају 

административне границе, тако да је неопходно обједињавање локалних институција и 

капацитета за ванредне ситуације на нивоу региона; 

8) обезбеђењем услова и мера за заштиту низводних подручја, који се 

остварују:  

- редовним и ванредним осматрањем и систематском контролом објеката 

и бране у току експлоатације водоакумулације, организовањем система за 

осматрање, обавештавање, узбуњивање и евакуацију становништва у случају 

рушења или преливања бране, или најаве могућег нарушавања њене статичке 

стабилности уз подршку савремених информационих система;  

- маркирањем на терену кота нивоа могућег поплавног таласа и израдом 

анализе ефеката у случају рушења бране за подручје низводно од ње, са проценом 

прихватљивог ризика. 

 

Одбрана земље 

(Реферална карта 1) 

 

Према подацима Министарства одбране
33

, на подручју Просторног плана 

идентификовано је четири комплекса посебне намене (један на подручју општине 

Нова Варош и три на подручју општине Сјеница) који подразумевају простор са 

објектима и садржајима од значаја за функционисање система одбране земље.  

Комплекси посебне намене имају дефинисане следеће зоне просторне 

заштите
34

:  
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 Услови и захтеви Министарства одбране, инт.бр. 2305-3 од 10.7.2009. и допуна услова и захтева 

Министарства одбране, инт.бр. 2305-6 од 4.11.2009. 
34  Зоне просторне заштите око комплекса посебне намене део су Аналитичко-документације основе 

Просторног плана 



1) зона забрањене изградње или примарна зона заштите - подразумева зону 

потпуне забране изградње и постављања објеката и постројења који могу ометати 

пријем и предају радио емисија;  

2) зона контролисане изградње или секундарна зона заштите - подразумева 

зону изградње објеката уз неопходно прибављање предходне сагласности 

Министарства одбране, као и забрану изградње и постављања објеката и 

постројења који могу ометати пријем и предају радио емисија;  

3) зона ограничене изградње - подразумева зону забрањене изградње 

објеката високоградње и објеката који представљају извор електромагнетног 

зрачења;  

4) зона санитарне заштите - подразумева зону заштите земљишта од 

загађивања као и забрану изградње објеката. 

Комплекси посебне намене са ознакама 1. и 2. на Рефералној карти 1. су 

перспективни комплекси и као такви не могу мењати свој статус, док комплекси 

посебне намене са ознакама 3. и 4. могу променити свој „посебан” статус и бити 

пренамењени у другу намену, уз обавезно прибављање мишљења и сагласности 

Министарства одбране Републике Србије.  

За део комплекса посебне намене са ознаком 3. који се односи на аеродром 

Сјеница, промена статуса односи се на могућност цивилног коришћења уз 

поштовање услова и ограничења изградње Директората цивилног ваздухопловства 

Републике Србије.   

Заштита становништва, материјалних и културних добара од ратних дејстава 

и других несрећа и опасности планира се у складу са извршеном проценом 

угрожености и повредивости територије. Према Уредби о организовању и 

функционисању цивилне заштите („Службени гласник Републике Србије” број 

21/92) подручје Просторног плана спада у трећи степен угрожености, који 

подразумева заштиту становништва у заштитним објектима – склоништима и 

заклонима (подрумске и друге погодне просторије, природни објекти и рововски 

заклони), који се планирају и реализују у складу са одлукама општинских штабова 

цивилне заштите.   

    

4.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

4.6.1. Правила изградње и уређења простора 

 

Утврђују се правила изградње и уређења простора на подручју Просторног 

плана за следеће целине: 

1. зоне и појасеве заштите, резервисања, изградње и уређења простора; 

2. туристичке центре и насеља; 

3. централне делове насеља утврђених за центре у мрежи насељае;  

4. за друге делове атара насеља који нису обухваћени просторним 

целинама из предходне две тачке; 

изузев за општинске центре Сијеница и Нова Варош, за који се одговарајућа 

правила утврђују планом генералне регулације. 

Правила изградње и уређења простора утврђена Просторним планом (даље: 

правила) обавезујућа су за израду и доношење просторног плана јединице локалне 



самоуправе обухваћених општина/града и урбанистичког плана (изузев за план 

генралне регулације за Сјеницу и Нову Варош) и за издавање локацијске дозволе. 

Правила се примењују за изградњу и уређење целина из првог става до 

доношења предвиђених просторних и урбанистичких планова (део 5.4.1. 

Просторног плана) и на делу подручја Просторног плана за који се не очекује 

израда урбанистичког плана. 

За све случајеве који се не могу подвести под правила утврђена Просторним 

планом примењују се одредбе Правилника о општим условима о парцелацији и 

изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким 

условима за објекте за које одобрење издаје општинска, односно градска управа 

(„Службени гласник РС”, број 75/03). 

На основу планских решења и основних правила изградње и уређења 

простора утврђених Просторним планом, општинске/градске управе издаваће 

информацију о локацији и локацијску дозволу: 

1. на подручју за које се не очекује израда урбанистичког плана; 

2. на подручју за које су одредбе и правила донетог урбанистичког плана у 

супротности, или не садрже правила за изградњу и уређење простора утврђена 

Просторним планом;  

3. у насељу и зони/појасу до доношења предвиђеног урбанистичког плана. 

 

4.6.1.1. Правила изградње и уређења зона и појасева заштите, резервисања, 

изградње и уређења простора 

 

4.6.1.1.1. Зоне и појасеви заштите, резервисања, изградње и уређења простора 

 

Утврђују се зоне, појасеви и комплекси с посебним режимима и правилима 

изградње и уређења простора на подручју Просторног плана, и то: 

1. зоне заштите природних вредности и непокретних културних добара; 

2. зоне санитарне заштите вода; 

3. заштитни појасеви у инфраструктурном коридору; 

4. започете и инициране зоне изградње;  

5. зоне и локалитети за индустрију и МСП; и 

6. туристички комплекси, центри и насеља. 

Посебни режими и правила заштите, коришћења, изградње и уређења 

простора за зоне заштите природних вредности и непокретних културних добара и 

зоне санитарне заштите изворишта вода из тачке 1. и 2. претходног става утврђени 

су у делу 4.1.1, 4.1.2. и  4.1.3. Просторног плана.  

 

4.6.1.1.2. Заштитни појасеви у коридорима инфраструктурних система 

 

Ширина појаса регулације 

 

Појас регулације јесте путно земљиште јавног пута и земљишни појас 

других објеката инфраструктурних система. 

Просторним планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације за: 

1. јавне путеве 



- државни пут I реда ширине око 25 m; 

- државни пут II реда ширине око 20 m; 

- општински пут ширине око 15 m; и 

2. железничку пругу 

- једноколосечну пругу ширине око 16 m. 

Утврђују се следећа правила уређења појаса регулације јавног државног пута 

I/II реда и општинског пута: 

1. у изграђеном простору насеља уз коловоз се изводи аутобуско 

стајалиште најмање ширине 3 m, обострани тротоари с ивичњацима најмање 

ширине од по 1,5 m, а само изузетно једнострани тротоар ширине два и више 

метара са прикупљањем и каналисањем атмосферских вода с коловоза, док се ван 

изграђеног простора насеља изводе обостране банкине ширине по 1,5 m с тврдим 

застором; 

2. у складу с локалним условима и потребама и планираним развојем 

туризма у саобраћајном профилу јавног пута смешта се бициклистичка стаза 

ширине 1,0 m за једносмеран или 2,0 m за двосмеран саобраћај са заштитном 

траком минималне ширине 1,5 m; или се у слободном профилу саобраћајнице 

смешта бицклистичка стаза ширине 1,5 m за једносмеран или 2,5 m за двосмеран 

саобраћај; 

3. саобраћајни прикључци на државни пут утврђују се на основу услова и 

сагласности управљача државним путевима, преко реконструисаних постојећих 

саобраћајних прикључака општинских путева или преко сервисне саобраћајнице, 

тако да:  

- парцеле које излазе на државни пут I реда не могу, свака за себе 

појединачно, да имају директан излаз на пут већ се приступ таквих парцела мора 

остварити преко сервисне саобраћајнице на основу прибављене сагласности 

управљача пута; 

- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим 

повезивањем са другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ 

прикључен на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће, прикључивање 

прилазног пута врши се непосредно на јавни пут и то првенствено на пут нижег 

реда; 

- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на државне 

путеве, морају имати ширину од најмање 5 m са тврдом подлогом или са истим 

коловозним застором као и пут на који се прикључује или са њим укршта, у 

дужини која одговара најмање укупној ширини непосредног појаса заштите 

државног пута; 

- или се предметна деоница државног пута у изграђеном простору насеља 

предлаже за јавни пут у насељу на основу овог плана или одговарајућег 

урбанистичког плана;  

4. саобраћајни прикључак општинског пута и прикључна саобраћајница 

улице на државни пут има минималну ширину саобраћајних трака од  2,75 m и 

минимални радијус кривине 10-12 m;  

5. у изграђеном простору насеља између тротоара и границе појаса 

регулације подиже се дрворед и други засад, тако да не омета прегледност јавног 

пута и не угрожава безбедност саобраћаја;  



6. косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту, 

где је то могуће, озелењавају се травом, шибљем и другим аутохтоним растињем 

које не угрожава прегледност пута; 

7. дуж свих путева обезбеђује се инфраструктура за прикупљање и 

контролисано одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних 

деривата на државним путевима у зони заштите Ib-III степена природних вредности 

и зони I и II санитарне заштите изворишта вода; 

8. рекламне табле и панои, ознаке којима се обележавају туристички 

објекти, културно-историјски споменици и спомен обележја и други слични 

објекти, могу се постављати поред државних путева на удаљености од 7 m од ивице 

коловоза, односно поред општинског пута на удаљености од 5 m од ивице коловоза. 

 

Врсте и ширине заштитних појасева 

 

 Ширина заштитних појасева траса и објеката у коридорима 

инфраструктурних система утврђена је на основу одредби закона и прописа 

донетих на основу закона
35

 и применом следећих критеријума: 

1. утврђивања безбедоносног растојања од трасе и објеката 

инфраструктурног система ради заштите окружења од негативних утицаја на 

животну средину, у првом реду од буке, аерозагађења и акцидената; и 

2. обезбеђење заштите основних функција у експлоатацији трасе и објеката 

инфраструктурног система од негативних утицаја из окружења, у првом реду од 

непланске изградње, неконтролисаног одлагања отпада и других активности које 

могу да угрозе безбедност, функционисање и одржавање инфраструктурног 

система. 

 Установљавају се следећи обострани заштитни појасеви траса и објеката 

постојећих и планираних инфраструктурних система на подручју Просторног 

плана: 

1. непосредни појас заштите – простор заштитног појаса од: 

- ивице појаса регулације пута ширине 20 m за државни пут I реда, 10 m за 

државни пут II реда, 5 m за јавни општински и некатегорисан пут; 

- осе железничког колосека ширине 25 m; 

- осе далековода од 110 kV ширине 10 m и нижег напона ширине 5 m;  

- осе оптичког кабла ширине један метар; 

- од спољне ивице доводних и примарних цевовода ширине 2,5 m;  

2. шири појас заштите – простор контролисане изградње од границе 

непосредног појаса заштите/заштитног појаса: 

- ширине 20 m за државни пут I реда, 10 m за државни пут II реда и 5 m за 

јавни општински пут;  

- ширине 175 m за железничку пругу; 

- ширине 20 m за далековод од 110 kV, 15 m за далековод од 35 kV и 5 m 

за далековод нижег напона; 

                                                 
35 Закон о железници (Службени гласник РС, број 18/05); Закон о јавним путевима (Службени гласник РС, 

број 101/05); Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени лист СФРЈ, број 65/88). 



3. појасеви заштите животне средине од утицаја инфраструктурног 

система: 

- појас I степена загађења – са веома великим еколошким оптерећењем 

животне средине, због емисија аерозагађења, повећане буке и загађивања 

земљишта, поклапа се са непосредним појасима заштите инфраструктурних 

система; 

- појас II степена загађења – са великим еколошким оптерећењем животне 

средине због повећане буке и загађивања земљишта поклапа се са ширим појасима 

заштите јавних путева и железничке пруге. 

 Ширина заштитних појасева јавних путева усклађиваће се са њиховом 

категоризацијом у државне и општинске путеве. 

 Ширина заштитних појасева инфраструктурних система је обавезна до 

њиховог редефинисања израдом одговарајућег урбанистичког плана. 

 

Режими заштите с правилима изградње и уређења заштитних појасева 

 

Режими заштите с правилима изградње и уређења простора за заштитне 

појасеве у коридорима инфраструктурних система на подручју плана генералне 

регулације за Сјеницу и Нову Варош утврђују се тим урбанистичким планом. 

У случају када се заштитни појасеви у коридорима инфраструктурних 

система преклапају са зонама са режимом заштите Ib, II и III степена природних 

вредности, заштићеном околином непокретног културног добра и зоном I и II 

санитарне заштите изворишта вода, примењује се строжи режим заштите, 

коришћења, изградње и уређења простора.  

 Утврђују се следећи режими заштите с правилима изградње и уређења 

простора за заштитне појасеве у коридорима инфраструктурних система на 

подручју Просторног плана: 

 

Непосредни појас заштите 

 

У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних 

инфраструктурних система – државних и општинских путева, као и 

некатегорисаних путева који повезују изграђене целине у атару истог и суседних 

насеља или чине саобраћајну мрежу насеља, затим далековода, водовода и 

оптичких каблова, успоставља се режим ограничене и строго контролисане 

изградње и уређења простора са следећим: 

Основним правилима 

1. забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног 

система који се штити, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих 

објеката и изградња нових привредних, стамбених и других објеката; 

2. дозвољава се изградња функционалних и пратећих садржаја, објеката, 

постројења и уређаја у функцији инфраструктурног система; 

3. могу се постављати планиране паралелно вођене трасе осталих 

инфраструктурних система, објеката и постројења на минималном међусобном 

растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона, а под условима и 



на начин који утврди надлежно јавно предузеће, односно управљач јавног 

инфраструктурног система;  

4. изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од 

негативних утицаја инфраструктурног система на животну средину (дрвореди на 

деоници пута у насељу, заштитно зеленило, заштитне баријере од буке, каналисање 

и пречишћавање атмосферских вода с коловоза пута, каналисање оборинских вода 

у депресијама поред инфраструктурног система и др.); као и потребне мере заштите 

инфраструктурног система (нпр. пута – снегобрани, ветробрани и др) на удаљењу 

које се утврђује према условима безбедног функционисања и одржавања 

инфраструктурног система; и 

Посебним правилима за  

5. јавне путеве 

- легализација и реконструкција постојећих објеката у изграђеном 

простору насеља поред пута може се одобрити само изузетно на основу 

одговарајуће техничке документације за доградњу, реконструкцију и/или 

рехабилитацију постојећег пута, односно техничке документације за изградњу нове 

деонице пута и на основу одговарајућег урбанистичког плана; 

- код сваког планираног визитор центра уређује се „park and ride” паркинг, 

или паркинг за индивидуална возила и аутобусе; 

- паркинг за теретна возила са свим припадајућим објектима може да се 

гради у непосредном појасу заштите јавног пута ван зоне са режимом заштите Ib и 

II степена природних вредности, заштићене околине непокретног културног добра 

и зоне I и II санитарне заштите изворишта вода; 

6. енергетске и телекомуникационе системе 

- забрањује се сађење биљака чији корен има дубину већу од једног метра 

у појасу заштите оптичког кабла;  

- у начелу се не дозвољава сађење дрвећа испод далековода, док се 

постојећа стабла могу задржати уколико је задовољена сигурносна удаљеност вода 

од минимум 3 m од било ког дела стабла. 

 

Шири појас заштите 

 

У ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних 

инфраструктурних система – државних и општинских путева, железничке пруге и 

далековода, успоставља се режим селективне и контролисане изградње и уређења 

простора са следећим: 

Основним правилима 

1. дозвољава се изградња објеката, тј. легализација, реконструкција и 

доградња постојећих и изградња нових објеката у зонама предвиђеним за изградњу 

овим просторним планом и одговарајућим урбанистичким планом, с тим да је за 

повећање густине насељености, степена изграђености и заузетости површина, у 

првом реду за изградњу стамбених и објеката јавних служби, предуслов 

предузимање мера заштите на основу процене утицаја и ризика од 

инфраструктурног система на животну средину; 

2. сви планирани паралелно вођени инфраструктурни системи који нису 

постављени у непосредном појасу заштите смештају се у ширем појасу заштите на 



минималном међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу 

закона;  

3. изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од 

негативних утицаја инфраструктурног система на животну средину (заштитно 

зеленило, заштитне баријере од буке, каналисање оборинских вода у депресијама 

поред инфраструктурног система и др.), као и потребне мере заштите 

инфраструктурног система које нису реализоване у непосредном појасу заштите; и 

Посебним правилима за 

1. јавне путеве 

- забрањено је отварање рудника, каменолома, депонија отпада и 

постројења која су извори загађивања животне средине. 

У ширим заштитним појасевима између пута и другог инфраструктурног 

система забрањује се изградња објеката који нису у функцији тих 

инфраструктурних система, тј. забрањује се легализација, реконструкција и 

доградња постојећих и изградња нових привредних, стамбених и осталих објеката. 

 

4.6.1.1.3. Започете и инициране зоне изградње 

 

Усмеравање изградње 

 

Изградња ће се приоритетно усмеравати у следеће центре и зоне на подручју 

Просторног плана: 

- на изграђено земљиште центара у мрежи насеља, у складу са 

пропозицијама датим у делу 4.2.2.1, 4.1.1. и 4.1.3. Просторног плана;  

- на изграђено земљиште у делу атара насеља који се налази поред јавног 

пута, ради рационалнијег уређења мреже саобраћајница у насељу и 

инфраструктурног опремања тог дела насеља, у складу са пропозицијама датим у 

делу 4.1.1. и 4.1.3. Просторног плана. 

Започета зона/појас изградње је континуелно изграђено земљиште у делу 

атара насеља који се налази поред јавног пута. 

Иницирана зона/појас изградње је дисконтинуелно изграђено земљиште у 

делу атара насеља који се налази поред јавног пута. 

Изграђено земљиште у центрима и насељима на руралном подручју 

Просторног плана чине грађевинске парцеле и катастарске парцеле или њихови 

делови са изграђеним објектима.  

Изграђено земљиште ће се прецизно геодетски утврдити за изграђено 

грађевинско подручје актом надлежне скупштине општине, односно одговарајућим 

урбанистичким планом.  

 

Правила за изградњу и уређење зона/појасева изградње 

 

Правила за изградњу и уређене започетих и иницираних зона/појасева 

изградње јесу: 

1. зона/појас изградње обухвата постојећу површину изграђеног земљишта 

изван непосредног појаса заштите пута и изван непосредног појаса заштите траса и 

објеката осталих постојећих и планираних инфраструктурних система; 



2. за већи број захтева за изградњу, према процени надлежне општинске 

управе, може да се одобри проширење површина за изградњу оптимално до 5% од 

постојеће површине изграђеног земљишта зоне/појаса; 

3. због заштите пољопривредног и шумског земљишта и предела и примене 

основног планског принципа да се избегне формирање континуелне градње уз јавне 

државне и општинске путеве, континуитет градње мора се прекидати зонама, тј. 

широким појасевима пољопривредног земљишта и шума минималне ширине од 

800 m, приоритетно у зонама најквалитетнијег пољопривредног земљишта, 

очуваних шумских екосистема и зонама клизишта; 

4. зоне/појасеви изградње организују се и уређују за густине насељености 

од 30 ст/ha у коридору државног пута I реда, од 25 ст/ha у коридору државног пута 

II реда и од 20 ст/ha у коридору општинског пута; и 

5. зоне/појасеви изградње су са мешовитом и претежно пословном наменом 

у коридору државног пута I реда, са мешовитом и претежно стамбеном и/или 

пословном наменом у коридору државног пута II реда и са претежно стамбеном 

и/или пословном наменом у коридору општинског пута. 

  Правила за изградњу и уређење започетих и иницираних зона/појасева 

изградње ближе се утврђују просторним планом општине/града и одговарајућим 

урбанистичким планом. 

 

Правила за изградњу и уређење зона и локалитета за индустрију и МСП 

 

За општински центар се правила изградње и уређења простора за лоцирање 

индустријских  објеката и МСП дефинишу планом генералне и/или детаљне 

регулације. 

Правила изградње и уређења зона и локалитета за индустрију и МСП
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, које 

су утврђене у делу 4.3.1.2. Просторног плана, јесу: 

1. минимална величина грађевинске парцеле је 15 ари; 

2. минимална ширина грађевинске парцеле је 20 m; 

3. приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5 m с 

радијусом кривине прикључка од минимум 10-12 m, с тим да се приступ парцели 

поставља с једним улазом-излазом; 

4. у границама грађевинске парцеле се обезбеђује паркирање свих теретних 

и путничких возила, потребан манипулативни простор и складишта за оне 

делатности и МСП која имају веће транспортне захтеве и материјалне инпуте 

(сировине, репроматеријале и готове производе); 

5. минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне 

подразумева обезбеђење следећих инфраструктурних објеката: приступни пут, 

водоснабдевање, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на 

електроенергетску и телекомуникациону мрежу; уређење манипулативног простора, 

паркинга за различите врсте возила; и посебне просторије или ограђеног простора 

са посудама за прикупљање отпада; 

6. у границама грађевинске парцеле се подиже заштитни зелени појас 

према зонама и суседним парцелама са стамбеном, туристичком и јавном наменом; 

                                                 
36 По узору на правила обрађена од стране др Славке Зековић у Просторном плану општине Ваљево 

(Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2005). 



7. степен изграђености грађевинске парцеле је максимално до 50%; 

8. за комплексе и локалитете могу се предвидети заједнички сервиси као 

што су: техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, складишних и 

производних објеката, служба обезбеђења и надзора, логистичка подршка и др.; 

9. минимум 25% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, 

укључујући и заштитне зелене појасеве;  

10. обавезна је примена заштитних растојања од окружења и предузимање 

мера заштите животне средине за локалитете и појединачне производне капацитете 

на основу процене утицаја на животну средину, а за зоне и скупне локације 

производних капацитета на основу стратешке процене утицаја на животну средину 

у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС”, број 84/05). 

Може се одобрити промена намене грађевинских парцела са стамбеном и 

стамбено-пословном наменом у производну намену за предузећа која не подлежу 

процени утицаја на животну средину и, евентуално, за предузећа на које се 

примењује Листа II Уредбе на основу процене утицаја на животну средину, под 

условом да се обезбеди утврђено заштитно растојање од суседних парцела и 

објеката и предузму предвиђене мере заштите животне средине. 

  Правила за изградњу и уређење зона и локалитета за индустрију и МСП 

ближе се утврђују просторним планом општине/града и одговарајућим 

урбанистичким планом. 

 

Правила за изградњу и уређење зона и локалитета кућа за одмор 

 

Правила изградње и уређења започетих, иницираних и нових зона и 

локалитета кућа за одмор, у складу са пропозицијама датим у делу 4.1.1., 4.1.3. 

4.6.1.1.2., 4.6.1.1.3. и 4.6.1.1.4. Просторног плана, јесу: 

1. минимална величина грађевинске парцеле је 15 ари у новој зони, 

односно 8 ари у започетој и иницираној зони кућа за одмор; 

2. укупна бруто површина под свим објектима на парцели износи до 10% 

површине парцеле, али не више од 150 m
2
;  

3. на парцели се може градити један објекат куће за одмор са помоћним 

просторијама, по правилу у оквиру објекта, односно у помоћном објекту који је у 

функцији основног објекта (остава, гаража и сл); 

4. примењује се традиционалан архитектонски стил градње, по правилу са 

четвороводним кровом; 

5. максимална спратност новог и реконструисаног објекта не може да 

прелази П+ПК;  

6. не дозвољава се ограђивање парцеле, изузев живицом висине до 1,0 m.  

 За већ формиране парцеле могућа су одступања од појединих правила 

утврђених у предходном ставу највише за 25% површине парцеле, изузетно и за 

50% површине парцеле и важе сви остали параметри који се обрачунавају у односу 

на постојећу површину парцеле. 

 

 



 

4.6.1.1.4. Туристички комплекси, центри и насеља 

 

Правила изградње и уређења простора за примарне туристичке центре, 

ваздушне бање, планиране комплексе скијалишта и акватичке комплексе дефинишу 

се одговарајућим урбанистичким планом, у складу са пропозицијама датим у делу 

4.1.4.1, 4.1.1. и 4.1.3. Просторног плана. 

Правила изградње и уређења секундарних туристичких центара и 

туристичких насеља
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 јесу: 

1. на изграђеном земљишту централног дела секундарног туристичког 

центра и туристичког насеља: 

- прироритет има адаптација/реконструкција постојећих кућа са 

окућницом и пратећим објектима (вајати, млекаре, кошеви и др) у функцији 

сеоског туризма; 

- предност има изградња нових објеката у функцији туризма на темељима 

и у габариту напуштених објеката;  

- у оквиру постојеће окућнице дозвољава се изградња нових објеката у 
функцији сеоског туризма, и то тип: „гостинске смештајне јединице” као 

осавремењени облик вајата (оптимално 38 m2 за две собе са по три лежаја и 

заједничким купатилом и, по могућности, са засебним улазом) и „гостинске куће” 

(оптимално 50-60 m2 за објекат са  две собе са по три лежаја, дневним боравком и 

купатилом), с тим да степен искоришћености земљишта на грађевинској парцели 

не прелази 40%;  

- примењује се традиционалан архитектонски стил за реконструкцију 

постојећег и изградњу новог објекта, највише до 50% већег габарита у односу на 

изворне/традиционалне објекте;  

- максимална спратност новог и реконструисаног објекта не може да 

прелази П+ПК;  

- за грађевинске парцеле утврђује се степен изграђености до 0,8 и степен 

искоришћености земљишта до 40%;  

- утврђује се густина стационарних корисника у распону 20-40 

корисника/hа;  

2.   у делу атара насеља који не представља централни део секундарног 

туристичког центра или туристичког насеља дозвољава се реконструкција и 

изградња објеката у функцији туризма, под условом да испуњавају прописане 

санитарно-хигијенске и друге комуналне услове, као и да нису у супротности са 

успостављеним режимима заштите у делу 4.1.1., 4.1.3. и 4.6.1.1.2. Просторног 

плана, при чему се препоручјује коришћење темеља напуштених објеката и 

окућнице постојећих домаћинстава у складу са правилима из предходне тачке; 

3. у делу атара насеља туристичке зоне који не представља централни део 

секундарног туристичког центра и туристичког насеља или туристички комплекс 

подстиче се комерцијализација постојећих кућа за одмор у туризму (уз могућу 

адаптацију и реконструкцију), под условом да испуњавају прописане санитарно-

хигијенске и друге комуналне услове, да нису у супротности са успостављеним 
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режимима заштите у делу 4.1.1., 4.1.3.. и 4.6.1.1.2. Просторног плана и да не 

нарушавају слику предела туристичке зоне;  

4. на новим грађевинским површинама за туристичке намене у 

секундарним туристичким центрима и туристичким насељима, уколико се докаже 

оправданост реализације:  

- предност има изградња туристичких капацитета у низу, хомогених 

урбаних структура (пансиони и апартмани), уз формирање интерних саобраћајница 

и трга и предходно опремање комуналном инфраструктуром;  

- примењује се традиционалан архитектонски стил;  

- максимална спратност новог и реконструисаног објекта не може да 

прелази П+1+ПК1+ПК2; и  

- утврђује се густина стационарних корисника до 75 корисника/hа.  

Правила утврђена у тачци 3. и 4. претходног става примењују се и разрађују 

одговарајућим урбанистичким планом за ваздушне бање, планиране комплексе 

скијалишта и акватичке комплексе. 

 

4.6.1.2. Правила изградње објеката и уређења парцела 

 

Правила изградње објеката и уређења парцела примењују се у: 

1. централним деловима насеља утврђеним за центре у мрежи насеља на 

руралном подручју Просторног плана; 

2. започетој, иницираној или планираној зони/појасу изградње (даље: 

зона/појас изградње) поред државног и општинског пута; 

3. изграђеној насељској целини у делу атара удаљеном од државног и 

општинског пута (даље: изграђена насељска целина); и 

4. делу атара који не представља део изграђене насељске целине, удаљеном 

од државног и општинског пута (даље: део атара). 

Утврђују се следећа правила: 

 

4.6.1.2.1. Очување предела и традиционалног начина изградње и уређења простора 

 

1. обавезно је прилагођавање изградње објеката и уређења парцела 

предеоном лику котлинско-долинског или брдско-планинског подручја у процесу 

ревитализације и уређења централних делова насеља, зона/појасева изградње и 

изграђених насељских целина; 

2. примењује се традиционалан начин организације и уређења парцела и 

концепција изградње објеката, прилагођен потребама корисника и очекиваном 

квалитету живљења; 

3. примењују се локални грађевински материјали за изградњу објекта; 

4. примењује се једноставан габарит објекта;  

5. по правилу се примењује четвороводни кров. 

 

4.6.1.2.2. Изградња и уређење парцеле 

 

Изграђеност и искоришћеност парцеле 

 



1. за грађевинске парцеле за све намене, изузев за индустрију и МСП, 

туризам и куће за одмор, у централном делу насеља утврђеног за центар заједнице 

насеља, секундарни туристички центар и зони/појасу изградње у коридору 

државног пута I реда утврђује се: 

- степен изграђености до 1,0; 

- степен искоришћености земљишта до 50%; 

2. за грађевинске парцеле за све намене, изузев за индустрију и МСП, 

туризам и куће за одмор, у централном делу насеља утврђеног за туристичко 

насеље, изграђеној насељској целини и зони/појасу изградње у коридору државног 

пута II реда и општинског пута утврђује се: 

- степен изграђености до 0,8; 

- степен искоришћености земљишта до 40%; и 

3. величина стамбеног дела грађевинске парцеле пољопривредног 

домаћинства у делу атара који не представља део изграђене насељске целине и 

удаљен је од државног и општинског пута, минимум је 8 ари, а минимални однос 

површине стамбеног према површини економског дела грађевинске парцеле је 

30%:70%;  

4. код израчунавања степена изграђености и искоришћености земљишта за 

све намене узимају се у обзир сви објекти на парцели. 

 

Величина парцеле 

 

1. за грађевинске парцеле за све намене, изузев за индустрију и МСП, 

туризам и куће за одмор, у централном делу насеља утврђеног за центар заједнице 

насеља, секундарни туристички центар, туристичко насеље, зони/појасу изградње и 

у изграђеној насељској целини утврђује се минимална величина грађевинске 

парцеле за: 

- слободностојећи породични стамбени објекат домаћинства с 

непољопривредним изворима прихода од 4 ара; домаћинства с мешовитим 

изворима прихода 6 ари и пољопривредног домаћинства 8 ари: 

- објекат стамбено-пословне намене од 6 ари; 

- објекат пословне намене од 8 ари;  

2. за сваки објекат јавне намене величина и организација грађевинске 

парцеле утврђује се урбанистичко-техничком документацијом. 

 

Ширина и организација парцеле 

 

1. минимална ширина грађевинске парцеле у централном делу насеља 

утврђеног за центар заједнице насеља, секундарни туристички центар, туристичко 

насеље, у зони/појасу изградње и у изграђеној насељској целини износи: 

- 15 m за слободностојећи породични стамбени објекат домаћинства с 

непољопривредним и мешовитим изворима прихода и за објекат стамбено-

пословне намене; 

- 20 m за слободностојећи породични стамбени објекат пољопривредног 

домаћинства и за објекат пословне и јавне намене; 



2. економски објекти домаћинства с мешовитим изворима прихода и 

пољопривредног домаћинства постављају се у засебан економски део, поред 

стамбеног дела парцеле; 

3. на неизграђеном делу парцеле однос зелених површина према 

површинама с тврдим застором не може да буде мањи од 2:1. 

 За већ формиране парцеле могућа су одступања од појединих правила 

утврђених у делу 4.6.1.2.2. Просторног плана највише за 20% површине парцеле и 

важе сви остали параметри који се обрачунавају у односу на постојећу површину 

парцеле. 

 

4.6.1.2.3. Изградња објекта 

 

Висина објекта и делова објекта 

 

1. максимална висина новог и реконструисаног објекта, изузев за туризам, 

не може да прелази: 

- П+1+ПК у централном делу насеља утврђеног за центар заједнице 
насеља, секундарни туристички центар, туристичко насеље и у зони/појасу 

изградње и изграђеној насељској целини; 

- П+ПК у делу атара;  

2. висина фасадног плана (до кровне стрехе) може бити једнака или мања 

од ширине фасадног плана објекта. 

 

Реконструкција објекта 

 

1. надзиђивање и доградња објеката могу се дозволити само у склопу 

реконструкције целог објекта или групације објеката, како би се обезбедило 

целовито естетско, функционално и техничко сагледавање објекта и амбијенталне 

целине; и 

2. за реконструкцију објеката и прибављање грађевинске дозволе за објекте 

изграђене, односно реконструисане без грађевинске дозволе/одобрења за изградњу, 

примењују се правила утврђена за изградњу објеката. 

 

4.7. НАМЕНА ПРОСТОРА С БИЛАНСОМ ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА И 

 РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ 

 

4.7.1. Намена простора с билансом планираних површина 

 

Према билансу површина подручја Просторног плана, укупне површине од 

1801,48 km
2 

2009. године, пољопривредно земљиште захватало је 1218,87 km
2
 

(67,66%), шумско 416,61 km
2 
(23,13%) а остало 139,99 km

2  
(7,77%).  

 Планиране промене у билансу намене простора до 2022. године, највише ће 

се одразити на пољопривредно земљиште које ће се смањити за 66,30 km
2
 и 

износиће око 1152,57 km
2 
или 63,98% подручја Просторног плана. Смањење 

површина под пољопривредним земљиштем планира се због пошумљавања 

земљишта (54,67 km
2
) и изградње планиране саобраћајне инфраструктуре (11,63 



km
2
), али ће  оно и даље заузимати највећу површину у односу на друге намене 

земљишта. 

  Површине под шумским земљиштем повећаће се за 54,67 km2 и износиће 

471,28 km2 или 26,16%. Повећање површина под шумом обезбедиће се 

пошумљавањем на шумском земљишту VI, VII и   VIII бонитетне класе у државном 

(22,10 km2) и приватном (32,57 km2) власништву, на рачун пољопривредног 

земљишта. 

 Остало земљиште које обухвата грађевинско земљиште (насеља, 

инфраструктура, и др),  повећаће се услед планиране градње путне мреже (11,63 

km
2
) и износиће око 151,62 km

2 
или 8,42%  подручја Просторног плана.  

Билансима планиране градње путне мреже обухваћени су планирани 

општински путеви и недостајуће деонице државних путева I и II реда. Планирана 

градња аутопута није обухваћена билансирањем површина из разлога што у овом 

тренутку није одабрана варијанта пута (од три понуђене), а која би могла бити 

предмет билансирања. Део пољопривредног и шумског земљишта који ће се 

пренаменити за потребе изградње обилазнице око Сјенице дефинисаће се 

одговарајућим урбанистичким планом и није узет у обзир приликом билансирања 

површина на нивоу Просторног плана, јер се ради о површини мањој од 5,0 ha. 

Планским решењима предвиђена је градња у постојећим насељима, већим 

делом у границама дефинисаних грађевинских подручја насеља, тако да није мењан 

биланс изграђених површина. Изградња акумулације Једра на Људској реци 

планирана је у постпланском хоризонту (после 2025. године) те нема удела у 

укупном билансу површина подручја Просторног плана.  

 Укупан биланс површина планиране намене простора дат је у табели 23. 
 

Табела 23. Биланс планиране намене простора подручја Просторног плана, 2022. г. (у ha и %) 
Пољопривредно 

земљиште 
Шумско земљиште Остало земљиште 

Подручје 

Просторног  плана 
 

Р.б. 

 

Основне намене 

земљишта 

Година 

Планиране промене 
km2 % km2 % km2 % km2 % 

1. Стање 2009. 1218,87 67,66 416,61 23,13% 139,99 7,77 1801,48 100,00 

2. Стање 2022. 1152,57 63,98 471,28 26,16% 151,62 8,42 1801,48 100,00 

3. пошумљавање -54,67 -3,03 +54,67 +3,03 0 0   

4. инфраструктура -11,63 -0,65 0 0 +11,63 +0,65   

 

4.7.2. Рефералне карте Просторног плана 

 

Просторни план графички је приказан на три рефералне карте у размери 

1:50000.  

Рефералне карте преко којих се тумачи овај просторни план јесу: 

- Реферална карта 1. „Посебна намена простора”; 

- Реферална карта 2. „Мрежа насеља, јавних служби и инфраструктурних 

система”; и  

- Реферална карта 3. „Заштита животне средине, природних и културних 

добара и туризам”. 

На Рефералној карти 1. ''Посебна намена простора'', дате су оријентационе 

површине постојећег грађевинског подручја насеља на основу података о 

изграђеном земљишту са расположивих топографских карата у размери 1:50000. На 



предметној рефералној карти дат је приказ генерализованих површина под шумама 

на основу CORINE Land Cover, базе података о постојећим наменама у простору 

коју је израдила Европска агенција за животну средину, јер су подаци о шумама у 

приватном власништву неажурни и те површине нису обухваћене шумским 

основама. 

На Рефералној карти 3. „Заштита животне средине, природних и културних 

добара и туризам”,  дат је оквирни обухват зона скијалишта и акватичне зоне, који 

ће бити предмет даљег истраживања и дефинисања програмима развоја туризма и 

урбанистичким плановима. 

Предложене границе проширења обухвата СРП Увац и планираних за 

заштиту подручја са природним вредностима, дате су оријентационо на све три 

рефералне карте Просторног плана и ближе ће се утврђивати актом о проглашењу 

заштићеног подручја. 

 

5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

 

5.1. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Приоритетне активности на имплементацији Просторног плана утврђују се 

за прву фазу имплементације до 2014. године.  

Полазећи од планских циљева, поставки и решења Просторног плана, 

приоритетне активности јесу:  

1. Заштита природе и природних вредности 

- измена или доношење нове Уредбе о заштити Специјалног резервата 

природе „Увац”, ради проширења обухвата и утврђивања нoвих/измењених режима 

заштите; 

- проглашење простора Пештерског поља, Златибора и Озрена-Јадовника 

за заштићена подручја и организација ефикасног управљања заштитом, уређењем и 

одрживим развојем тих подручја;  

- доношење акта о заштити Споменика природе Јаворска пећина/Пећина 

Буковик, на основу додатних истраживања и израде потребне документације од 

стране Завода за заштиту природе Србије; 

- измена или доношење новог акта о заштићеним подручјима Паљевине и 

Гутавица ради утврђивања специјалних резервата природе, проширења обухвата и 

измењених режима заштите; 

- нова регулација заштитног статуса Парк шуме Ивље укључујући и 

његово евентуално уређење у парк дивљачи односно прихватилиште за медведе, 

који су сада у режиму строге заштите на мањим површинама од планираних и за 

које је урађена потребна документација од стране Завода за заштиту природе; 

- утврђивање одговарајућег модела управљања зa зонe у режиму заштите 

II степена на заштићеним подручјима; 

- истраживање и вредновање Сјеничко-пештерске висоравни (Гиљева и 

Пештер – у ужем смислу) и планине Златар и израда потребне документације за 

њихову заштиту. 

2. Заштита непокретних културних добара 



- извођење техничке заштите на утврђеним непокретним културним 

добрима, реконструкција војних шанчева и њихова адекватна презентација; 

- утврђивање просторних културно-историјских целина за центар села 

Штитково и историјско језгро Нове Вароши;  

- утврђивање заштићене околине за утврђена и категорисана културна 

добра; 

- формирање етно паркова на предвиђеним локалитетима у Тузињу, 

Ојковици, Штиткову и Ерчегама;  

- наставак истраживања и категоризације највреднијих археолошких 

локалитета, приоритетно оних који могу да се интегришу у туристички понуду 

подручја (нпр. Јеринин град у кањону Увца). 

3. Заштита и одрживо коришћење вода и развој водопривредне 

инфраструкуре 

- доношење Решења о одређивању зона санитарне заштите, односно 

Елабората о зонама санитарне заштите изворишта око постојећих акумулација 

Сјеничко, Златарско и Радоињско и њихових притока; 

- уклањање уских грла и смањење губитака у дистрибuтивном систему 

водовода у Сјеници; реконструкција и довођење у функцију резервоара на 

Радишића брду; постепена замена дистрибутивне мреже водовода Сјенице;  

- обнова Пештерског водовода и повећање његове поузданости изградњом 

одговарајућих резервоара у зонама насеља која се снабдевају водом;   

- обнова водовода Нове Вароши у циљу смањивања губитака у мрежи; 

повећање резервоарског простора (приоритетан је нови Р Воћњак, као резервоар 

„испред конзума”, док би повећан Р Бријежђе постао „контра резервоар”), 

проширење система на околна сеоска насеља и успостављање нових висинских 

зона ради хидрауличке стабилизације система;   

- обнова и побољшање радних перформанси водовода Куманица-

Ивањица; почетак реализације новог ППО у Међуречју, замена дистрибутивне 

мреже од АБЦ цевног материјала и повећање резервоарског простора;  

- обнова и проширење канализације за отпадне воде Сјенице и Нове 

Вароши; почетак реализације ППОВ Сјенице на ушћу Јабланице у Грабовицу и 

ППОВ Нове Вароши, са продуженом биоаерацијом (БПК5 ≤ 6 гр О2/м3), а по 

потреби и са додатним уклањањем азота и фосфора;   

- пречишћавање отпадних вода рудника Штаваљ, по критеријуму враћања 

Кнешнице и низводниог дела Вапе у II класу квалитета; 

- израда и почетак спровођења програма руралне санитације насеља, 

приоритетно у зонама заштите II изворишта вода, у заштићеним и планираним за 

заштиту подручјима природних вредности и туристичким просторима; 

- уређење и санитација Туховца и Међуречког потока, притока Грабовице, 

и регулацаја Грабовице на потезу кроз општински центар Сјеница; 

- израда, доношење и спровођење плана за проглашење ерозионих 

подручја и плана одбране од бујичних поплава на водотоковима ван система 

редовне одбране од поплава; 

- примена антиерозионих мера заштите ерозионих жаришта I и II 

категорије на падинама Јадовника и Озрена у изворишту Увца; у сливу изворишта 



Грабовице; на Јавору, Чемерници и северној Голији у изворишту Ношнице и 

Моравице; на Голији и Великој Нинаји у изворишту Људске реке. 

4. Одрживи развој туризма 

- формирање јединствене базе података о туристичким вредностима и 

капацитетима Златарско-пештерске туристичке дестинације; 

- израда и доношење општинских програма развоја туризма; 

- обезбеђење неопходне институционално-организационе подршке 

управљању развојем туризма, туристичких производа (скијалишта, сеоски туризам, 

језера, манифестације и др) и остваривању одрживе и конкурентне туристичке 

Златарско -пештерске дестинације; 

- израда и реализација пројеката развоја туристичке инфраструктуре и 

супраструктуре за заштићено подручје СРП Увац, комплекс скијалишта Јадовник и 

туристичка места (центри) Златар, Нова Варош, Сјеница, Кушићи, Штитково, 

Радоиња, Карајукића Бунари и Дуга Пољана; 

- реконструкција и изградња смештајних капацитета у туриским местима 

(центрима и насељима) и комплексима скијалишта, уз обезбеђење 

субвенциониране финансијске подршке за сеоска туристичка домаћинства;  

- формирање и уређење визиторских центара за СРП Увац у Кокином 

Броду, Растокама и за СРП Пештерско поље у Карајукића Бунарима, улазног 

пункта Парка природе Голија у Дугој Пољани и информативно-туристичких 

центара у Новој Вароши, Сјеници, Кушићима и Гошеву;   

- утврђивање и остваривање програма манифестација Златарско-

пештерске дестинације, обједињено са туристичким регијама Голије и Златибора; 

- спровођење перманентне мултидисциплинарне едукације стручњака и 

становништва у туризму; 

- унапређење маркетинга туризма, приоритетно промотивних и 

информационих програма; 

- развој понуде диверсификованих локалних (општинских), 

дестинацијских и регионалних итинерера.  

5. Демографски развој 

- укључивање становништва, у првом реду жена и младих, у активности и 

послове на заштити природе и животне средине, одрживом развоју туризма и 

услуга; 

- увођење и развој координисаног програма бриге о старима; 

- обезбеђење допунских извора прихода породичним газдинствима у 

склопу програма запошљавања и смањења сиромаштва, интегралног руралног 

развоја и развоја микро-бизниса; 

- организовање програма перманентног стручног образовања, програма 

квалификације, преквалификације и иновације знања и других облика образовања 

одраслих; 

- јачање идентитета подручја и локалних заједница кроз валоризацију 

хетерогене етничке структуре становништва. 

6. Развој мреже насеља и јавних служби 

- ревитализација, инфраструктурно опремање и уређење изграђеног 

простора секундарних туристичких центара Радојиња, Ојковица, Штитково, 



Кушићи, Вилови, Акмачићи, Урсуле, Горње Лопиже, Дуга Пољана, Ерчеге, 

Карајукића Бунари, Машовиће-Биберовићи и Гошево; 

- ревитализација, инфраструктурно опремање и уређење изграђеног 

простора центара заједница насеља Божетићи и Лескова; 

- почетак ревитализације, инфраструктурног опремања и уређења 

изграђеног простора осталих центара заједнице насеља и туристичких насеља;  

- подизање квалитета образовног процеса и опремљености осмогодишњих 

(матичних и појединих подручних) основних школа; 

- подизање нивоа квалитета, опремљености и организације пружања 

услуга примарне здравствене заштите у постојећој мрежи објеката у центрима у 

мрежи насеља; 

- развој и организација пружања услуга социјалне заштите у центрима у 

мрежи насеља и развој нових интегрисаних програма здравствене и социјалне 

помоћи старачким домаћинствима; 

- развој нових услуга, подизање нивоа квалитета и модернизација 

административно-управних услуга у постојећој мрежи објеката месних канцеларија 

у центрима у мрежи насеља; 

- развој нових вишефункционалних објеката културе у центрима у мрежи 

насеља, локалних програма развоја културе и интегрисаних културно-образовних и 

других интерсекторских програма, у првом реду у склопу туристичке понуде 

подручја; 

- развој мреже услуга за омасовљење рекреативног бављења спортом при 

спортским клубовима и објектима образовања, уређење терена за мале спортове у 

центрима заједница насеља и комплекса комбинованог садржаја (рекреативно-

спортски, туристичко-спортски и сл) у туристичким центрима и насељима. 

7. Одрживи развој привреде и МСП 

7.1. Развој малих и средњих предузећа и предузетништва  

- реструктурирање предузећа (завршетак процеса приватизације, 

техничко-технолошко унапређење производње, развој извозно оријентисаних 

производних програма) у правцу повећања конкуретности предузећа; 

- стварање стимулативног амбијента за развој МСП и предузетништа: 

оснивање агенције, канцеларије или других стручних служби за локални економски 

развој; обезбеђење стимулативних мера за развој МСПП (финансијска и 

нефинансијска подршка), основања бизнис инкубатора и перманентне обуке 

предузетника; усклађивање образовних профила са потребама локалне привреде; 

јачање управљачких и менаџерских капацитета; подршка удруживању привредних 

субјеката;  

- стварање услова за афирмацију производних специфичности планског 

подручја: подстицање предузетничког духа, препознатљивост производа и развој 

комплементарних производних програма, интензивирање интерсекторских веза у 

локалним економијама (пољопривреда – прерађивачка  индустрија – услуге – 

туризам – саобраћај); умрежавање МСП по принципу кластера ради заједничког 

наступа на тржишту и повезивања са окружењем; 

7.2. Уређење привредно-индустријских зона, комплекса и локалитета  

- просторно и програмско дефинисање привредно-индустријских зона 

(паркова), комплекса и локалитета у општинским центрима Нова Варош и Сјеница, 



и микроразвојним центрима на руралном подручју израдом одговарајућег 

урбанистичког плана на основу инвестиционе документације (студије 

изводљивости) са проценом утицаја на животну средину;  

- унапређење комуналне опремљености постојећих зона и локалитета уз 

њихово интензивније коришћење, реактивирање напуштених производних локација 

(„brownfield”) било кроз ревитализацију производне активности или 

трансформацију у комерцијалне или друге прихватљиве садржаје (дистрибутивне 

центре, услужни центре и сл);  

- оснивање бизнис инкубатора у индустријским центрима Нова Варош и 

Сјеница, и у осталим индустријским центрима (Пријепоље, Ивањица, Н. Пазар, 

Тутин) на подручју обухваћених општина/града који су важан сегмент просторно-

пословне инфраструктуре за развој МСП и предузетништва на руралном подручју 

Просторног плана;  

- прибављање земљишта у јавно власништво и/или кроз различите 

модалитете партнерства с приватним сектором (власницима земљишта) и опремање 

локалитета у центрима интензивније привредне активности (општински и 

микроразвојни центри); 

- предизумање мера заштите животне средине на локалитетима 

експлоатације и прераде угља (Штаваљ) и неметаличних минералних сировина и у 

зонама њиховог утицаја (Машовиће, Браћак и др), сагласно режимима заштите 

природних вредности, изворишта вода, непокретних културних добара и процени 

утицаја на животну средину; 

- формирање и развој информационог система о локацијама које се могу 

понудити за смештај индустрије и МСПП, односно комплетирање „катастра 

локација” уз активну промоцију просторно-развојних предности подручја 

Просторног плана и обухваћених општина/града.  

8. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и одрживи развој 

пољопривреде 

- уређење, обнова, одржавање и еколошки безбедно коришћење ливада и 

пашњака у зонама  заштите изворишта вода и природних вредности, у складу с 

успостављеним режимима заштите постојећих, односно планираних акумулација и 

заштићених подручја; 

- дестимулисање интензивног коришћења пољопривредних земљишта 

ниске бонитетне вредности, увођењем пореских олакшица и других подстицаја за 

пошумљавање, односно затрављивање субмаргиналних ораница, ливада и пашњака, 

посебно на нагибима изнад 25% и на другим еродобилним локацијама; 

- поправљање агрохемијских особина обрадивих земљишта, коришћењем 

подстицајних средстава из буџета Републике Србије и других извора, на основу 

предходних педолошких анализа; 

- интензивирање сточарске и воћарске прозводње у складу са природним 

потенцијалима; 

- стварање услова за покретање и развој органске производње органске 

хране, за добијање робне марке широког асортимана локалних пољопривредно-

прехрамбених производа по основу посебних/заштићених одлика географске 

средине;  



- израда карте бонитета земљишта у размери 1:5000 за рејон интензивног 

сточарства; 

- израда програма руралног развоја, којим ће се обезбедити очување и 

пуна економска валоризација територијално специфичних агроеколошких добара и 

допунски приходи локалном становништву; 

- подршка пословној консолидацији и технолошкој модернизацији 

предузећа прехрамбене индустрије, оснивању малих и микро погона на селу за 

прихватање, складиштење и прераду локалних пољопривредних сировина; 

- организовање ефикасног система саветодавне пољопривредне службе, 

осавремењавање рада ветеринарске службе и перманентно стручно образовање 

земљорадника, посебно у погледу адекватне исхране и неге стоке, антиерозионе 

обраде земљишта и сл. 

- успостављање система контроле квалитета у свим фазама производње, 

прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа, у складу с 

нормативима и критеријумима који се примењују у Европској унији. 

- увођење мониторинга квалитета пољопривредног земљишта и система 

контроле квалитета у свим фазама производње, прераде и промета пољопривредно-

прехрамбених производа. 

 9. Заштита и коришћење шума, одрживи развој шумарства и ловства 

- пошумљавање 1800 hа површина у државном и приватном власништву;  

- увећањем степена обраслости, квалитета и побољшањем размера смесе у 

високим разнодобним шумама на површини од 250 ha; 

- конверзијом високих деградираних шума на површини од 158 ha; 

- увећањем степена обраслости у високим једнодобним очуваним 

састојинама на површини од 1000 ha; 

- индиректном конверзијом изданачких шума у високи узгојни облик на 

површини од 330 ha; 

- директном конверзијом изданачких шума у високи узгојни облик на 

површини од 67 ha; 

- супституцијом вештачки подигнутих састојина, одговарајућим врстама 
дрвећа на површини од 100 ha; 

- интензивним мерама неге (чишћења и прореда) у културама и вештачки 

подигнутим састојинама на површини од 2670 ha; 

- интензивним мерама неге у високим једнодобним очуваним састојинама 

на површини од 230 ha; 

- попуњавање, форсирањем природним и вештачким путем, обнављања 

аутохтоних врста дрвећа; 

- спровођењем мера (превентивне и репресивне) заштите шума на 

површини од 10.760 ha, посебно спровођењем мера противпожарне заштите на 

површини од око 10.670 ha; 

- подизање снегобранског појаса дуж пута првог реда број 8, на деоници 

Брњица (Брњичко брдо)-Дубиње; 

- организација стручне службе у ловишту за спровођење мера гајења, 

заштите и достизања оптималног фонда гајених врста и очувања диверзитета 

осталих врста дивљачи; 



- ревизија и спровођење ловних основа за газдовање ловним подручјем и 

годишњих планова газдовања ловиштем „Царичин град” и „Златар-Јадовник”. 

 10. Одрживо коришћење минералних сировина и развој рударства 

- решавање власничког статуса, унапређење организације и материјалног 

положаја Рудника угља „Штаваљ” спречавање даљег загађивања вода радом тог 

рудника; 

- утврђивање просторног оквира, обима и услова експолатације тресета у 

Пештерском пољу;  

- истраживање, потврда резерви и отварање лежишта грађевинског и 

украсног камена због очекиваних повећаних потреба за тим сировинама на 

локалном и регионалном нивоу; 

- израда јединственог програма експлоатације и прераде минералних 

сировина на подручју Просторног плана; 

- потпуна заштита животне средине и природе, применом адекватних мера 

заштите и најбољих доступних техника. 

11. Одрживи развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 

11.1. Повећање капацитета и побољшање нивоа саобраћајних услуга на 

путној мрежи 

- израда планске и техничке документације за изабрани коридор деонице 

аутопута Е-763 од Пожеге до границе Републике Црне Горе; 

- завршетак рехабилитације државног пута I реда бр. 8 на подручју 

Просторног плана и почетак доградње деонице тог пута од Аљиновића до Беговог 

Моста ван обухвата овог плана;  

- израда техничке документације и одговарајућег урбанистичког плана за 

обилазни прстен око Сјенице;  

- реконструкција државног пута бр. 231 на деоници од Нове Вароши до 

Аљиновића; 

- реконструкција и завршетак изградње државног пута II реда бр. 117, 

односно почетак изградње пута бр. 272; 

- израда техничке документације и одговарајућег урбанистичког плана за 
доградњу и изградњу државних путева II реда бр. 231, бр. 231а и бр. 236; 

- израда пројеката и реализација реконструкције, доградње и изградње 

деоница општинских путева: ОС-13, ОС-15 и ОВ-5 на подручју СРП Увац, ОС-25 и 

ОС-30 у Парку природе Голија, ОС-6 у предвиђеном за заштиту пределу Гиљеве, 

ОС-12 и ОС-9 у предвиђеном за заштиту пределу Озрен- Јадовник и ОТ-7 до 

скијалишта Ђерекарски Омар; 

- израда пројеката реконструкције и реконструкција осталих општинских 

путева према приоритетима које утврди просторни план општине и средњорочни 

програм развоја мреже општинских путева, уз одржавање проходности путних 

праваца током целе године. 

11.2. Развој ваздушног саобраћаја 

- израда студије изводљивости и техничке документације са проценом 

утицаја на животну средину и оспособљавање војног аеродрома у Сјеници за 

цивилну употребу; 

- израде студијске и техничке документације са проценом утицаја на 

животну средину за хелиодроме у Радоињи, на Златару и Пештерској висиравни.  



11.3. Развој алтернативних видова саобраћаја 

- дефинисање и изградња мреже бициклистичких стаза, приоритетно стаза 
које повезују увачка језера и Златар са општинским центрима Нове Вароши и 

Сјенице; 

- уређење, обележавање и мапирање европске планинарске стазе 7 и 

других печаких стаза, у првом реду око Сјеничког и Златарског језера. 

12. Развој енергетике и енергетске инфраструктурe 

- реконструкција и модернизација ТС 35/10 kV „Куманица” и ТС 35/10 kV 

„Брезова” и њихово повезивање са другим ТС 35/10 kV изградњом новог ДВ 35 kV; 

- изградња нове ТС 220/110 kV Бистрица; 

- изградња нове ТС 35/10 kV „Брдо” и ДВ 35kV за потребе ваздушне бање 

Златар; 

- изградња нове ТС 35/10 kV „Кушићи” и ДВ 35kV; 

- обезбеђивање коридора и изградња ДВ напонског нивоа 220 kV, 

Прикључак ТС 220/110 kV Бистрица – на вод Пљевља-Пожега, дужине 2x0,5 km; 

- обезбеђивање коридора и изградња ДВ напонског нивоа 220 kV, 
Прикључак ТС 220/110 kV Бистрица – на вод ХЕ Бистрица-Вардиште, дужине 2x8 

km; 

- обезбеђивање коридора и изградња ДВ напонског нивоа 2 х 110 kV од 

ТС Бистрица до ХЕ Кокин брод, уз трасу постојећег ДВ 110 kV број 134/3 Кокин 

Брод–Потпећ, који се такође уводи у ТС Бистрица; 

- обезбеђивање коридора и изградња ДВ напонског нивоа 110 kV, ТС 

Бистрица – веза са постојећим ДВ број 134/2 Кокин Брод-Златибор; 

- израда планске документације за планирани разводни гасовод високог 

радног притиска до 50 бара на правцу Златибор–Прибој–Нова Варош–Пријепоље–

Сјеница; 

- почетак изградње малих хидроелектрана (МХЕ), усклађено са режимима 

заштите изворишта вода, заштићених и планираних за заштиту природних 

вредности; 

- коришћење осталих обновљивих извора енергије и примена принципа 
енергетске ефикасности у  пројектовању, изградњи и експлоатацији објеката, у 

првом реду нових и реконструисаних објеката; 

13. Развој телекомуникација и поштанског саобраћаја 

- заменa свих радио-релејних и PCM система преноса полагањем оптичких 

каблова;  

- изградња мултисервисних чворова (MSAN), на местима постојећих 

комутационих чворишта и изградња нових за децентрализацију приступне мреже 

на подручју општинског центра Нове Вароши и планираних туристичких 

комплекса, центара и насеља;  

- полагање оптичких каблова до свих постојећих и нових БС: Кокин Брод 

–Бурађски вис, Акмачићи-Шапоњски врх, РБС Радишића Брдо, РБС Маљевине, 

РБС Томињача и др; Доња Бела Река-Јасеново, Акмачићи-Аљиновићи, Караула-

Јадовник и до свих MSAN-ова који се буду градили у наредном периоду; 

- изградња приводних оптичких каблова на релацији ТК центар Сјеница – 

РБС 064 Радишића Брдо; ТК центар Сјеница–РБС WLL Маљевине; ТК центар 



Сјеница–пословни центар Токовић; и за планиране MSAN-ове: MSAN 

Пета/Петрушка, MSAN Весна, MSAN Пештерска и MSAN Камешница.  

14. Заштита животне средине 

- успостављање система управљања отпадом у свим општинама у 

обухвату Просторног плана, завршетак изградње и уређења регионалних 

санитарних депонија, затварање, санитација и ремедијација неуређене депоније 

поред Увца и сметлишта на руралном подручју; 

- развој и унапређење свести запослених у јавном и приватном сектору и 

локалног становништва о потреби, одговорности, учинцима, принципима и мерама 

заштите животне средине. 

 

5.2. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 

 

Кључни учесници у спровођењу Просторног плана, у складу са својим 

надлежностима и делокругом рада, јесу: органи управљања обухваћених општина и 

општинске управе, републички ресорни органи и фондови, републичка и 

општинска јавна предузећа, јавне установе и посебне организације; Привредна 

комора Србије и регионалне привредне коморе у Ужицу и Краљеву, регионалне и 

локалне пословне асоцијације, домаће и стране банке, заинтересовани пословни 

субјекти, трећи сектор (невладине организације, НВО), месне заједнице и 

становништво обухваћених општина. 

 Кључни актери су по секторима: 

1. Заштите природе и природних вредности: министарство надлежно за 

послове животне средине, Завод за заштиту природе Србије, управљачи 

заштићених подручја, територијално надлежне општинске управе, НВО. 

  2. Заштите непокретних културних добара: министарство надлежно за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Краљево, надлежне 

општинске/градске управе, општинске/градске јавне установе културе, приватни 

сектор, невладине организације, регионалне и општинске туристичке организације. 

3. Заштите и одрживог коришћења вода и развоја водопривредне 

инфраструкуре: министарства надлежна за водопривреду, шумарство, животну 

средину и изградњу објеката; Републичка дирекција за воде при Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; ЈП „Србијаводе”, Водопривредни 

центар Сава-Дунав, ЈП „Електропривреда Србије”, ЈП „Србијашуме”, јавна 

комунална предузећа за водовод и канализацију обухваћених општина/града, 

органи управљања обухваћених општина/града и месне заједнице. 

4. Одрживог развоја туризма: министарства и агенције надлежне за туризам, 

заштиту животне средине, просторно планирање и инфраструктуру; републичка 

јавна предузећа (Скијалишта Србије, Србијаводе, Србијашуме и др); републичка и 

општинске/градска туристичке организације; Ловачки савез Србије, д.о.о. Резерват 

Увац, управљачи туристичких простора; органи управљања обухваћених 

општина/града; приватни сектор, НВО, асоцијације/организације/удружења 

(планинара, спелеолога, бициклиста и др). 

5. Развоја мреже насеља и јавних служби: министарства надлежна за рад, 

просвету, здравље, социјалну политику, културу, изградњу објеката, саобраћај, 

заштиту животне средине, водопривреду и туризам; органи управљања 



обухваћених општина/града; републичке, регионалне и општинске/градске јавне 

установе у домену здравства, образовања, културе и социјалне заштите; 

републичка и општинска/градска јавна предузећа, дирекције и фондови за изградњу, 

развој саобраћајне и друге инфраструктуре и објекте заједничке комуналне 

потрошње; приватни сектор и НВО. 

6. Одрживог развоја привреде и МСП: министарства надлежна за привреду, 

приватизацију, трговину и услуге, са одговарајућим управама, дирекцијама и 

агенцијама, у првом реду министарство надлежно за економију и регионални развој, 

Агенија за национални инвестициони план, Агенција за развој МСП, Агенција за 

страна улагања и промоцију извоза - СИЕПА, Привредна комора Србије, 

регионалне привредне коморе у Ужицу и Краљеву, регионалне агенције, фондови и 

пословне асоцијације; органи управљања обухваћених општина/града, 

агенције/канцеларије за локални економски развој, асоцијације/удружења 

привредника и предузетника, републички фондови за развој, регионални развој и сл, 

предприступни фондови Европске уније, Светска банка, EBRD, EAR и домаћи 

банкарски систем. 

7. Заштите и коришћења пољопривредног земљишта и одрживог развоја 

пољопривреде: министарства надлежна за пољопривреду, шумарство и заштиту 

животне средине; републички фондови за развој и заштиту животне средине; 

органи управљања обухваћених општина/града; породична пољопривредна 

газдинства, пољопривредни произвођачи, заинтересовани пословни субјекти и 

други актери на регионалном, националном и међународном нивоу (нпр, ФАО). 

8. Заштите и коришћења шума, одрживог развоја шумарства и ловства: 

министарства  надлежне за шумарство, заштиту животне средине и туризам, 

Управа за шуме Србије при Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; ЈП „Србијашуме”, ЈВП „Србијаводе”; Ловачки савез Србије; органи 

управљања обухваћених општина/града, приватни шумовласници и корисници 

ловишта. 

9. Одрживог коришћења минералних сировина и развоја рударства: 

министарства надлежна за рударство и животну средину, приватни сектор, органи 

управљања обухваћених општина/града. 

10. Одрживог развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре: 

министарства надлежна за инфраструктуру, животну средину и изградњу објеката, 

ЈП „Путеви Србије”, републички фондови (за развој, регионални развој, животну 

средину и др); општинске управе и јавна предузећа/организације надлежене за 

општинске путеве. 

11. Развоја енергетике и енергетске инфраструктуре: министарства 

надлежна за енергетику, заштиту животне средине и водопривреду, органи 

управљања обухваћених општина/града, Привредно друштво Дринско-Лимске 

хидроелектране доо, Бајина Башта, ЈП „Електромрежа Србије”, ЈП  

„Електропривреда Србије”, „Електросрбија” д.о.о. Краљево – ЕД Чачак погони 

Ивањица и Сјеница, Нови Пазар и погон у Тутину, Електродистрибуција Ужице 

погони Нова Варош и Пријепоље, Србијагас, НИС и други актери у јавном и 

приватном сектору.  

12. Развоја телекомуникација и поштанског саобраћаја: министартсво 

надлежно за телекомуникације, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Телеком Србија, 



Теlenor, VIP Mobile и други оператери који у међувремену добију лиценце, Радио 

телевизија Србије, локалне телевизијске и радио станице, органи управљања 

обухваћених општина/града. 

13. Заштите животне средине: министарства надлежна за животну средину, 

просторно планирање, пољопривреду, шумарство, водопривреду, инфраструктуру, 

рударство и енергетику; Агенција и Фонд за заштиту животне средине, органи 

управљања обухваћених општина/града; привредни субјекти, НВО.  

   

5.3. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ  

 

Ефикасност спровођења Просторног плана условљена је обезбеђењем 

координације предвиђених активности и различитих актера/учесника. Полази се од 

искустава земаља ЕУ да се успешна координација може обезбедити применом 

мултисекторског приступа – комбинације мера и инструмената различитих 

политика према тематским областима и проблемима који се планом решавају, као и 

успостављањем институционално-организационих аранжмана и партнерства на 

различитим релацијама (јавни-приватни сектор, јавне-независне 

институције/организације, ниво управљања-јавност и др.). 

Основне мере и инструменти различитих политика за имплементацију 

решења Просторног плана за период до 2014. године базирани су на постојећем 

систему управљања у Републици Србији, а у одређеној мери се сугеришу мере и 

инструменти који ће, према очекивањима, у овом периоду бити дефинисани и 

примењивани током фаза приступања ЕУ. 

При томе сe има у виду да је Европска комисија донела одлуку да све 

предприступне фондове (Phare, ISPA, SAPARD и CARDS) замени новим 

предприступним инструментом (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance). IPA 

ће у себи садржати пет основних компоненти: (1) подршка у транзиционом процесу 

и изградња институција; (2) регионална и прекогранична сарадња; (3) регионални 

развој; (4) развој људских ресурса; и (5) рурални развој; где ће за сваку од 

наведених компоненти бити обезбеђени посебни фондови. Компоненте 1. и 2. 

намењене су земљама потенцијалним кандидатима, док су компоненте од 1. до 5 

намењене земљама кандидатима. Земљама потенцијалним кандидатима за чланство 

у ЕУ биће омогућено коришћење средстава из фондова прве две компоненте, уз 

отворену могућност да се из тих средстава финансирају и програми/пројекти из 

преостале три компоненте. Један од задатака у ефикасној употреби фондова ЕУ је и 

успешно програмирање и предлагање пројеката за финансирање из средства ЕУ, 

међу којима су и поједини пројекти номиновани у делу 5.1. Просторног плана. 

Полазећи од предходних ставова, мере и инструменти за имплементацију 

Просторног плана су отворени за усклађивање с променама система управљања и 

планирања у Републици Србији у току спровођења овог просторног плана. 

 

5.3.1. Мере и инструменти различитих политика 

 

5.3.1.1. Мере и инструменти опште економске политике 

 



Установљавање мера и инструмената опште економске политике сматра се 

значајним за сва планинска подручја у Републици Србији, нарочито за зоне заштите 

природних вредности, сливове изворишта вода и туристичке просторе на планинском 

подручју. То су, у првом реду, следеће мере и инструменти:  

- повољни дугорочни кредити и порески подстицаји за приватни сектор и 

власнике непокретности за улагања у спровођење мера заштите и уређења 

пољопривредног земљишта и шума у складу с режимима заштите природних 

вредности и изворишта вода, интегралним програмима уређења пољопривредног 

земљишта и пашњака и програмима газдовања шумама; као и мера заштите и 

презентације природних вредности и непокретних културних добара; 

- повољни дугорочни кредити за приватни сектор и власнике 

непокретности за улагања у прикупљање и пречишћавање отпадних вода, 

прикупљање и депоновање комуналног отпада, коришћења обновљивих извора 

енергије (ОИЕ) и других мера заштите животне средине и изворишта; 

- повољни дугорочни кредити и порески подстицаји за развојно 

опредељене пољопривредне произвођаче, као и додатне стимулације за младе и 

произвођаче који преузимају напуштена и старачка газдинства и/или уводе методе 

органске производње; 

- повољни кредити и порески подстицаји за модернизацију и изградњу 

објеката за откуп млека, откуп и примарну прераду воћа, шумских плодова, 

лековитог и ароматичног биља; за пружање услуга ветеринарске и саветодавне 

пољопривредне службе и техничких сервиса у приватном сектору; 

- формирање фонда за осигурање кредита за пољопривреду, који ће 

омогућити коришћење дугорочних банкарских кредита под повољним условима за: 

набавку пољопривредне механизације, опреме и репроматеријала; обнове сточног 

фонда, изградње и опремања сточних фарми; обнову и подизање вишегодишњих 

засада; 

- осигурање (гаранцијски фонд) и давање повољних дугорочних кредита и 

пореских подстицаја за приватизацију и развој МСП, с највећим степеном 

осигурања и најнижим каматним стопама, за отварање нових радних места и 

почетнике који први пут започињу производњу, или за пружање дефицитарних 

услуга; 

- коришћење средстава Фонда за развој Републике Србије за 

субвенционирање и подстицање отварања нових радних места и запошљавање 

млађег и женског дела популације; 

- повољни дугорочни кредити, субвенције и порески подстицаји за 

изградњу и модернизацију туристичке инфраструктуре и супраструктуре (за 

улагања у прибављање и уређење грађевинског земљишта, комунално опремање, 

изградњу и реконструкцију објеката сеоских домаћинстава за туристички смештај, 

изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре); 

- повољни дугорочни кредити, субвенције и порески подстицаји 

приватном сектору за пружање услуга јавних служби;  

- инвестициони програми и средстава из страних донација за пројекте 

развоја и промоцију пољопривреде, села, сеоског туризма, руралне инфраструктуре, 

ОИЕ, традиционалне архитектуре и заштите СРП Увац и других заштићених и 

планираних за заштиту природних вредности.  



Назначене мере и инструменте опште економске политике требало би да 

установе и спроводе министарства надлежна за финансије, привреду, туризам и 

пољопривреду, као и надлежни републички фондови, републичке и регионалне 

агенције (за развој и др).  

 

5.3.1.2. Мере и инструменти других политика 

 

Заштита природе и природних вредности и непокретних културних добара: 

- обезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије преко 

министарстава надлежних за животну средину, водопривреду, туризам и културу, 

средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, ЈП „Србијаводе” и 

ЈП „Електропривреда Србије” (као корисника Сјеничког и Златарског језера), 

прихода управљача заштићених подручја, јавних прихода обухваћених 

општина/града и средстава приватног сектора за спровођење заштите природних 

вредности и непокретних културних добара, у првом реду за СРП Увац; 

- развој информационог и мониторинг система о заштићеним подручјима 

и непокретним културним добрима које ће, у складу са законом, обезбедити Завод 

за заштиту природе Србије и надлежна установа заштите споменика културе; 

- министарства надлежна за заштиту животне средине, изградњу простора 

и културу, у сарадњи са надлежним заводима за заштиту природе и споменика 

културе, појачаним надзором над заштитом природних и непокретних културних 

добара, коришћењем и изградњом заштићених простора; 

- припрема и постепено увођење система компензација и накнада 

власницима земљишта за настале штете, ускраћивање и умањење добити, као и 

компензационих програма (за развој пољопривреде и села, локалних 

инфраструктурних система, објеката заједничке комуналне потрошње, јавних 

служби, туризма и др) за ограничења у развоју локалних заједница на подручју 

Просторног плана, ради спровођења режима и мера заштите природних вредности 

и изворишта вода. 

Заштита и одрживо коришћење вода и развој водопривредне инфраструкуре: 

- свођење губитака у мрежи на мање од 20% и успостављање поузданог 

мерног система (са водомерима који региструју потрошњу сваког корисника) и 

мониторинг система (са мерењем протока у свим гранама система, регистровањем 

водних биланса регистроване и нерегистроване потрошње и контролом свих 

кључних тачака у мрежи), ради обезбеђења потпуне хидрауличке осмотривости 

система; 

- обезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије, 

Националног инвестиционог плана и буџета обухваћених општина/града у сектору 

водопривреде и заштите животне средине за финансирање реконструкције 

водовода Сјенице, Нове Вароши, Пештерског и малих групних водовода, обнове и 

проширења постојећих канализационих система, изградњу постројења за 

пречишћавање отпадних вода општег типа, реализацију постројења за 

пречишћавање отпадних вода рудника Штаваљ и руралну санитацију насеља у ужој 

и широј зони санитарне заштите акумулације Увац; 

- успостављање мониторинга параметара квалитета воде у Сјеничком, 

Златарском и Радоињском језеру, њиховим притокама и другим значајнијим 



водотоцима на подручју Просторног плана, с математичким моделом за прогнозу 

квалитета воде који обезбеђује Републичка дирекција за воде, у сарадњи с ЈВП 

„Србијаводе” и надлежна општинска/градска јавна комунална предузећа; 

- реализација система за праћење релевантних оскултационих величина и 

реперних тачака брана на три акумулације ради остваривања пуне безбедности 

низводних подручја који обезбеђује министарство надлежно за изградњу објеката; 

- појачан надзор над спровођењем мера санитарне заштите изворишта, 

радом објеката и постројења за пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће и 

објеката и постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних комуналних и 

загађених атмосферских вода, који обезбеђују министарства надлежна за санитарну 

заштиту, водопривреду (тј. Републичка дирекција за воде), заштиту животне 

средине и надлежне општинске/градска управе. 

Одрживи развој туризма: 

- oбезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије преко 

надлежних министарства за туризам и регионални развој, Фонда за развој 

Републике Србије, Националног инвестиционог фонда и из буџета општина/града 

за израду и спровођење програма развоја туризма обухваћених општина, 

прибављање и уређење грађевинског земљишта и за пројекте развоја туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре;  

- уговорно повезивање/организовање свих актера у креирању туристичког 

производа Златарско-пештерског туристичког простора/дестинације; 

- oбезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије преко 

министарства надлежног за туризам и из буџета обухваћених општина/града, 

приватног сектора и невладиних организација за реализацију програма едукације 

локалног становништва и њиховог укључивања у туристичку понуду сеоског 

туризма и друге туристичке програме; 

- избор управљача и контрола ефикасности управљања одрживим развојем 

туризма, реализацијом програма развоја туризма и пројеката развоја туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре. 

Развој мреже насеља и јавних служби: 

- формирање базе података о грађевинском земљишту и објектима, то јест 

врсте фискалног катастра изграђеног земљишта, коју обезбеђују општинске/градска 

управе и локалне дирекције/заводи надлежни за грађевинско земљиште, у сарадњи 

са Републичким геодетским заводом (даље: РГЗ) и Републичком управом прихода; 

- формирање и развој локалних информационих и мониторинг система о 

планским документима и простору које обезбеђују општинске/градска управе у 

сарадњи са министарством надлежним за планирање и изградњу простора, 

Републичком агенцијом за просторно планирање и РГЗ; 

- побољшање координације општинских/градских јавних предузећа за 

комуналне делатности, дирекција/завода (за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве) и општинских/градске управа  (урбанистичке, грађевинске, катастра и 

друге службе) у погледу обједињавања активности на прибављању, уређењу и 

давању под закуп јавног грађевинског земљишта, изградњу и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре, нарочито у центрима у мрежи насеља, започетим и 

иницираним зонама изградње у заштићеним подручјима природних вредности и 

изворишта вода и туристичким комплексима, центрима и насељима; 



- целовита трансформација система управљања грађевинским земљиштем 

– почев од утврђивања грађевинског земљишта, преиспитивања и диференцијације 

постојећих накнада за коришћење грађевинског земљишта у односу на стварне 

погодности коришћења локација и накнада за уређивање грађевинског земљишта у 

односу на подстицање или ограничавање појединих намена и активности и 

изградње простора, као и одговарајуће пореске олакшице и субвенције за 

финансирање објеката комуналне инфраструктуре; у склопу трансформације 

система управљања грађевинским земљиштем нарочито ће се утврђивати и 

примењивати дестимулативне (повећавања) или стимулативне (умањења) висине 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта за власнике непокретности у 

зависности од тога да ли граде, користе и уређују изграђено земљиште у складу 

или са одступањима од правила утврђених овим просторним планом; 

- обједињено и координирано коришћење средстава која се издвајају из 

буџета Републике Србије преко надлежних министарстава и средстава јавних 

прихода обухваћених општина/града за развој јавних служби, уз обезбеђење 

стимулација приватном сектору за реализацију планских приоритета у том домену 

и конкурисање за коришћење средстава предприступног инструмента IPA Европске 

уније (у оквиру компоненте 4 и 5) и средстава Светске банке за програме социјалне 

и здравствене заштите; 

- интерсекторска координација и развој интегрисаних програма развоја 

мреже услуга и објеката јавних служби, у првом реду здраствене и социјалне 

заштите, образовања и културе и др. 

- укључивање приватног сектора у пружање услуга јавних служби и 

коришћење објеката у јавној својини. 

Одрживи развој привреде и МСП: 

- креирање повољног привредног амбијента у функцији развоја сектора 

МСП и предузетништва кроз стварање ефикасне администрације (смањење 

компликоване административне процедуре) у правцу формирања „one stop shop” 

(сва на једном месту);  

- развој финансијског система на локалном, регионалном и републичком 

нивоу за интензивније коришћење текућих подстицајних мера за развој МСП и 

предузетништва (приступ изворима финанисирања код подстицање микрокредита 

за почетнике – „start up” кредите као и приступ финансијским средствима за 

унапређење пословања постојећих МСП); 

- предузимање низа подстицајних мера на општинском/градском нивоу у 

поспешивању развоја приватног предузетништва (пореске олакшице, обезбеђивање 

локација, стимулативне мере комуналне политике и политике цена грађевинског 

земљишта, организовање обуке и курсева за заинтересоване предузетнике и друге 

мере); 

- обезбеђење услова за привлачење инвестиција/извора финансирања 

(домаћих и страних) – банкарских кредита, финансијских зајмова, стратешких 

партнера и инвеститора (уз повољну локалну регулативу); стварање активне, 

стабилне и сигурне климе за инвестиције и налажење стратешких партнера за 

реструктурирање великих система и развој МСПП сектора; 

- подизање ниво знања и способности у МСПП реформом средњег 

стручног образовања, едукацијом предузетника, запослених и незапослених, 



промоцијом предузетништва, подршком у промоцији и повезивању са партнерима, 

истраживању тржишта, подршка трансферу технологије и увођењу страндарда и 

сл.;  

- обезбеђење координације, мониторинга и управљања привредним 

развојем на општинском/градском и регионалном нивоу кроз оснивање и сарадњу 

општинских/градских и регионалних канцеларија/развојних институција: подршка 

самозапошњавању и развоју МСПП, развој сарадње јавног и приватног сектора; 

контактирање потенцијалних финансијера (државни фондови и агенције, локални 

привредници и предузетници и инострани стратешки партнери за финансирање 

атрактивних пројеката од интереса за локалне заједнице и суседне општине); 

организација израде потребне планске и техничке документације и истраживања, 

програма, пројекција и бизнис планова који ће конкурисати за средства различитих 

фондова, као што су НИП, СИЕПА, укључујући и средства предприступног 

инструмента IPA Европске уније и европских институција (Европска банка за 

обнову и развој-ЕБРД, Европска агенција за реконструкцију-ЕАР, и др); ефикасно 

руковођење буџетом локалне заједнице, локалним економским развојем, 

инвестицијама у развојне пројекте, интересним повезивањем локалних заједница на 

регионалном, националном и трансграничном нивоу (с обиром на положај планског 

подручја у граничном простору ка Црној Гори и др).  

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и одрживи развој 

пољопривреде38: 

- коришћење бесповратних средстава из Аграрног буџета Републике од 

стране регистрованих пољопривредних газдинстава за укрупњавање и 

консолидацију земљишних поседа, унапређење биолошких, хемијских и физичких 

својстава пољопривредног земљишта, развој сточарства и сл, као и од стране 

локалних заједница за побољшање општих услова живота на селу, кроз спровођење 

програма интегралног руралног развоја и друге модалитете подршке одрживом 

развоју пољопривреде и села; 

- обезбеђење услова да се преко банкарског система користе повољни 

кредити за инвестирање у: интегралне програме уређења пољопривредно-шумског 

земљишта у зонама заштите природних вредности, изворишта вода и других 

посебно вредних/осетљивих екосистема; програме ревитализације пашњачког 

сточарења и програме развоја органске производње, посебно за заштићена подручја, 

изворишта вода и резервисане туристичке просторе; 

- обезбеђење буџетске подршке Републике за одржавање пољопривредне 

производње на подручју СРП Увац, Пештерског поља и на другим подручјима која 

имају трајна агроеколошка и друга ограничења (режими заштите природних 

вредности и изворишта водоснабдевања) за остваривање ценовно конкурентне 

пољопривредне производње, увођењем директних субвенција на име доприноса 

мултифункционалних пољопривредних газдинстава очувању природних ресурса, 

биодиверзитета, амбијенталних и културолошких вредности простора; 

- успостављање пољопривредног информацијског система (ПИС) и 

појачани надзор над коришћењем, заштитом и уређењем пољопривредног 

земљишта, порибљавањем водотока и развојем рибарства, применом средстава за 

                                                 
38   По узору на мере и инструменте обрађене од стране др Марије Николић у Просторном плану општине 

Тутин (Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација, 2009). 



заштиту биља и других хемијских средстава и појачаним ветеринарско-санитарним 

надзором, који обезбеђују општинске/градске управе у сарадњи са министарством 

надлежним за пољопривреду; 

- развој и модернизација ветеринарске и саветодавне пољопривредне 

службе, уз обезбеђење стручног саветодавства и информативно-едукативне 

подршке за перманентно информисање и образовање пољопривредних 

произвођача; 

- оснивање општинске или регионалне агенције за рурални развој за 

координацију активности на изради и примени програма интегралног руралног 

развоја, адекватно позиционирање локалних развојних могућности и повећање 

конкурентске способности привредних субјеката и локалних заједница за 

коришћење средстава из различитих јавних и приватних, домаћих и страних 

извора; 

- удруживање пољопривредних произвођача у интересне асоцијације или 

задруге ради специјализације, унапређења, контроле квалитета и маркетинга 

пољопривредних производа, као и интересно повезивање асоцијација 

пољопривредних произвођача са сфером прераде и промета пољопривредно-

прехрамбених производа. 

Заштита и коришћење шума, одрживи развој шумарства и ловства: 

- обезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије, јавних 

предузећа и буџета обухваћених општина/града у сектору шумарства и 

водопривреде с приватним сектором за финансирање: унапређења стања 

постојећих шума и повећање степена шумовитости (ЈП за газдовање шумама 

„Србијашуме” и приватни шумовласници); пошумљавања и одржавања шума 

заштитног карактера у сливовима изворишта водоснабдевања (Републичка 

дирекција за воде при министарству надлежном за водопривреду, ЈВП 

„Србијаводе”, општинске/градска управе и приватни шумовласници); заштите и 

очувања природних добара и биодиверзитета (министарство надлежно за  животну 

средину, Фонд за заштиту животне средине, управљачи заштићених подручја, 

власници непокретности и невладине организације); рекреативног опремања, 

одржавања шуме у функционално оптималнијем стању и обезбеђења 

компензационих површина за пошумљавање због просека шума за планирана 

скијалишта (министарство надлежно за економију и регионални развој, ЈП 

„Скијалишта Србије”, општинске управе и заинтересовани пословни 

субјекти/инвеститори туристичке инфраструктуре); истраживања и 

институционалног јачања сектора (министарство надлежно за науку и технолошки 

развој, министарство надлежно за шумарство и ЈП за газдовање шумама 

„Србијашуме”); заштите, производњу и узгој дивљачи (министарство надлежно за 

шумарство, ЈП за газдовање шумама „Србијашуме”, Ловачки савез Србије и 

корисници ловишта); 

- актуелизација катастра непокретности, успостављање и иновирање 

инвентуре шума у државном и приватном власништву, информационог и 

мониторинг система о шумама, које обезбеђују министарство надлежно за 

шумарство, РГЗ и ЈП за газдовање шумама „Србијашуме”; 

- развој стручних служби ЈП за газдовање шумама „Србијашуме”и 

локалних шумских газдинстава. 



Развој линијских и комуналних инфраструктурних система: 

- удруживање средстава за развој мреже државних путева из буџета 
Републике Србије, средстава ЈП „Путеви Србије” и кредитних средстава 

међународних асоцијација и Европске банке за реконструкцију и развој за државне 

путеве; 

- обезбеђење средстава из буџета општина/града, уз партиципацију ЈП 

„Путеви Србије” за реконструкцију и доградњу планираних општинских путева; 

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства 

надлежног за енергетику и ЈП  „Електромрежа Србије” за планирани развој 

преносних система и енергетских објеката (објекти напона 110 kV – део), као и 

средстава ЈП „Електропривреда Србије” у реконструкцију постојеће и изградњу 

планиране дистрибутивне мреже и електроенергетских објеката (мрежа и објекти 

напона 110 kV – део, 35 kV и 10/20 kV); 

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава 

надлежних за енергетику и животну средину, средстава агенција (за енергетску 

ефикасност), фондова (за заштиту животне средине) и средстава приватног сектора 

за истраживање и комерцијално коришћење локалних, обновљивих извора енергије, 

као аутономних система за задовољавање одређених локалних енергетских потреба 

(у домаћинствима, пољопривреди и комерцијалним делатностима), као и 

подстицајних и кредитних средстава за улагања у енергетски штедљивију изградњу 

и коришћење објеката и нове енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије 

технологије; 

- обезбеђење средстава ЈП „Србијагас” Нови Сад, у складу са законом, 

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и Националним 

акционим планом гасификације, за планирање и развој система снабдевања 

подручја природним гасом; 

- обезбеђење средстава телекомуникационих оператера – „Телеком 

Србија”, „Мобтел” и других оператера с лиценцом, као и ЈП ПТТ саобраћаја 

„Србија” за реализацију планираних активности на телекомуникацијама и 

поштанском саобраћају, уз обезбеђење партиципације средстава буџета 

обухваћених општина/града, из буџета Републике Србије преко министарстава 

надлежних за инфраструктуру и телекомуникације и других извора за реализацију 

руралног радиотелефонског система и месних (приступних) мрежа за ретко 

настањене делове подручја; 

- обезбеђење и удруживање средстава из буџета обухваћених 

општина/града и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава 

предприступног инструмента IPA Европске уније (у оквиру компоненте 5) за развој 

локалне инфраструктуре (општинских путева, водовода, канализације и/или 

руралне санитације насеља – санитарно безбедног третмана отпадних вода, 

санитацију сеоских сметлишта, руралног радиотелефонског система и месних 

мрежа и објеката заједничке комуналне потрошње); 

- категоризација општинских путева коју утврђују скупштине 

општина/града на предлог општинских/градске дирекција/завода надлежних за 

путеве; 

- формирање и одржавање базе података о општинским и 

некатегорисаним путевима повезаним с референтним системом државних путева, 



које обезбеђују општинске/градска дирекције/заводи надлежни за путеве у сарадњи 

с јавним предузећем надлежним за управљање државним путевима; 

- формирање регистра потрошача и њихове енергетске потрошње који 

обезбеђују надлежне општинске/градска управе у сарадњи с агенцијама за 

енергетику и енергетску ефикасност; 

- формирање општинских/градске службе и савета за енергетику 

скупштина општина/града за припрему и праћење реализације планова развоја и 

енергетских биланса општина/града, као и општинских/градске енергетске 

инспекцијске службе за надзор над радом енергетских уређаја у погледу 

ефикасности коришћења енергије и заштите животне средине. 

Заштита животне средине: 

- оснивање општинских/градског фонда за заштиту животне средине; 

- обезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије преко 

министарства надлежног за животну средину и Фонда за заштиту животне средине 

и из буџета општина/града за израду и реализацију предвиђених програма заштите 

животне средине, информисања и едукације становништва о могућностима и 

ефектима унапређења квалитета животне средине и за узимање активног учешћа у 

процесу доношења одлука од значаја за животну средину, нарочито у одлучивању о 

стратешкој процени утицаја планова и процени утицаја пројеката на животну 

средину; 

- обезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије преко 

надлежних министарстава, агенција и фондова (за заштиту животне средине), 

буџета обухваћених општина/града и приватног сектора, уз конкурисање за 

коришћење средстава Европске банке за обнову и развој – ЕБРД, Светске банке за 

инвестиционе програме и других кредитних и средстава из донација, за израду и 

реализацију плана и развој система управљања комуналним отпадом, опремање и 

уређење регионалних санитарних комуналних депонија; 

- обезбеђење и удруживање средстава из буџета Републике Србије преко 

министарстава надлежних за енергетику и животну средину, агенција (за 

енергетску ефикасност и др) и фондова (за заштиту животне средине) и буџета 

општина/града за реализацију програма информисања и едукације становништва о 

могућностима и ефектима штедње и рационалне потрошње и супституције енергије, 

руралне санитације насеља и управљања отпадом (селекције, санитарно безбедног 

одлагања и рециклаже отпада); 

- формирање интегралног регистра загађивача и емисија загађујућих 

материја које обезбеђују општинске/градска управе, у сарадњи са министарством 

надлежним за заштиту животне средине, уз партиципацију средстава Фонда за 

заштиту животне средине; 

- појачани надзор над обављањем и контролом утицаја активности 

(саобраћај, пољопривреда, туризам и др) на квалитет животне средине, који 

обезбеђују општинске/градска управе и министарство надлежно за заштиту 

животне средине; 

- формирање и одржавање катастра појава нестабилности земљишта на 

основу посебних геолошких истраживања, откривања, евидентирања и праћења 

појава нестабилности, које обезбеђују општинске/градска управе у сарадњи са РГЗ. 

 



5.4.  СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И РАЗРАДА У ДРУГИМ 

ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА 

 

Просторни план ће се спроводити разрадом планских решења и пропозиција 

просторним плановима јединица локалне самоуправе, урбанистичким плановима, 

програмима уређења грађевинског земљишта и секторским плановима и 

програмима у складу са законом. 

 

5.4.1. Спровођење и разрада Просторног плана просторним и урбанистичким 

плановима, урбанистичко-техничком документацијом и програмима 

 

За простор резервисан овим просторним планом за варијанте коридора 

аутопута Београд-Јужни Јадран на деоници Пожега-граница Црне Горе (део 4.4.1. 

Просторног плана) Влада доноси просторни план за подручје посебне намене за 

изабрану варијанту коридора.  
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, усклађен је са овим просторним планом и 

може се примењивати у целости.  

Надлежне скупштине општина/града ускладиће у целости просторне 

планове општина/града за територије својих општина/града са планским 

концепцијама, решењима и пропозицијама овог просторног плана у законом 

утврђеном року. 

План детаљне регулације „Регионални развојни центар Тутин” усклађен је 

са овим просторним планом. 

На основу овог просторног плана надлежне скупштине општина/града 

донеће у периоду до 2014. године следеће урбанистичке планове: 

1. План генералне регулације за општинске центре и примарне туристичке 

центре Нову Варош и Сјеницу;  

2. План детаљне регулације за  

- грађевинско подручје, односно зону обнове, односно зону нове градње 

секундарних туристичких центара Кушићи, Ерчеге, Штитково, Радоиња, Ојковица, 

Вилови, Акмачићи, Урсуле, Горње Лопиже, Карајукића Бунари и Дуга Пољана; 

- грађевинско подручје комплекса скијалишта Јадовник, његове контактне 

и комерцијалне зоне; 

- као и урбанистички пројекат за формирану грађевинску парцелу, 

односно пројекат парцелације или препарцелације и урбанистички пројекат за: 

- планиране етнопаркове у Штиткову, Ерчегама и Тузињу; 

- планиране визитор центре у Кокином Броду, Растокама и Карајукића 

Бунарима и за улазни пункт Парка природе Голија у Дугој Пољани.   

До доношења планова детаљне регулације из претходног става, надлежан 

орган може да изда информацију о локацији и локацијску дозволу за 

реконструкцију или замену постојећих новим објектима на основу режима заштите, 

решења и правила овог просторног плана. 

  На основу овог просторног плана и просторног плана јединице локалне 

самоуправе надлежне скупштине општина/града доносе план детаљне регулације 

за: 
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- грађевинско подручје, односно зону обнове, односно зону нове градње за 

центре заједница насеља према приоритетима и динамици који се утврђују 

просторним планом општине/града;  

- грађевинско подручје, односно зону обнове, односно зону нове градње за 

планирана туристичка насеља, 

- грађевинско подручје комплекса скијалишта Озрен и Ђерекарски Омар, 

њихове контактне и комерцијалне зоне; 

- планиране линијске и комуналне инфраструктурне системе; 

- веће започете, инициране и нове зоне изградње, посебно за: индустрију и 

МСП, туристичке и комплементарне садржаје, куће за одмор и др. 

До доношења планова детаљне регулације из претходног става, надлежан 

орган може да изда информацију о локацији и локацијску дозволу за 

реконструкцију и изградњу објеката на основу режима заштите, решења и правила 

овог просторног плана, односно на основу просторног плана јединице локалне 

самоуправе. 

 На планове детаљне регулације који се израђују у обухвату овог просторног 

плана подручја посебне намене, у складу са одредбама члана 33. став 6. Закона о 

планирању и изградњи, прибавља се сагласност министра надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма.  

 На основу овог просторног плана, односно урбанистичког плана ради се 

урбанистички пројекат за формирану грађевинску парцелу, односно пројекат 

парцелације или препарцелације и урбанистички пројекат за: 

- заштићену околину непокретног културног добра од великог значаја; 

- планирани етнопарк у Ојковици; 

- планирани улазни пункт у Дружинићима; 

- изградњу смештајних капацитета са више од 30 лежаја; 

- изградњу јавних објеката и уређење јавних површина у централној зони 

насеља и делу насеља намењеном за развој туризма; 

- верски објекат и др. 

На преосталом подручју Просторног плана за које се не очекује израда 

урбанистичког плана надлежан орган може да изда информацију о локацији и 

локацијску дозволу за реконструкцију и изградњу објеката на основу режима 

заштите, решења и правила овог просторног плана, односно на основу просторног 

плана јединице локалне самоуправе.  

На основу овог просторног плана, односно просторног плана општине/града, 

односно урбанистичког плана ради се пројекат парцелације или препарцелације за 

формирање нове грађевинске парцеле. 

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36.), Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о процени утицаја на 

животну средину, у току имплементације Просторног плана обавезна је израда 

стратешких процена утицаја на животну средину за урбанистичке планове за: 

- општински центар Нова Варош и Сјеница, центре заједница насеља 

Карајукића Бунаре, Вапа, Доње Лопиже, Тријебине, Радоиња и Божетићи, 

секундарне туристичке центре Штитково, Вилови, Ојковица, Акмачићи, Урсуле и 

Горње Лопиже;  



- комплексе скијалишта Јадовник, Озрен и Ђерекарски Омар, њихове 

контактне и комерцијалне зоне. 

За остале урбанистичке планове одлука о приступању или не приступању 

изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. 

Закона о стратешкој процени утицаја, уколико се конкретним планом успоставља 

оквир за одобравање будућих развојних пројеката за које је прописана обавеза 

процене утицаја на животну средину, односно да се може тражити процена утицаја 

на животну средину када се налазе у обухвату заштићеног подручја и планираних 

за заштиту природних вредности, односно ако се на другом обухваћеном подручју 

планирају два или више пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се 

израђује студија о процени утицаја на животну средину. 

Надлежни органи јединица локалне самоуправе ће ускладити усвојене 

урбанистичке планове са планским решењима овог плана, у року од шест месеци 

од дана ступања на снагу Просторног плана. 

Надлежни органи јединица локалне самоуправе донеће, на основу овог 

просторног плана и података катастра непокретности, акт о границама 

грађевинског подручја, тј. грађевинског земљишта за постојеће изграђено 

земљиште за сва насеља и делове насеља у обухвату заштићених и планираних за 

заштиту природних вредности и у ужој зони санитарне заштите Сјеничког, 

Златарског и Радоињског језера и њихових притока у року од 12 месеци од дана 

ступања на снагу овог просторног плана.  

Надлежни органи јединица локалне самоуправе донеће, на основу овог 

просторног плана, односно донетог урбанистичког плана, средњорочни и годишње 

програме уређења грађевинског земљишта за секундарне туристичке центре 

Кушићи, Ерчеге, Штитково, Радоиња, Ојковица, Вилови, Акмачићи, Урсуле, Горње 

Лопиже, Карајукића Бунари и Дуга Пољана до 2014. године. 

 

5.4.2.  Спровођење Просторног плана у секторским плановима и програмима 

 

Спровођење и разраду планских концепција, решења и пропозиција 

утврђених Просторним планом у секторским плановима и програмима у складу са 

законом обезбеђују: 

- управљач заштићеног подручја доношењем плана управљања и 

годишњих програма управљања заштићеним подручјем; 

- Републички завод за заштиту споменика културе и Завод за заштиту 

споменика културе у Краљеву, у сарадњи с надлежним општинским/градском 

управама и приватним сектором, утврђивањем средњорочних и годишњих 

програма истраживања и заштите непокретних културних добара. 

- министарство надлежно за водопривреду, односно Републичка дирекција 

за воде, у сарадњи са ЈВП „Србијаводе”, ВПЦ Сава-Дунав усклађивањем годишњих 

програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката у 

Републици Србији; израдом пројекта антиерозионе заштите за сливове планираних 

акумулација; доношењем програма мониторинга квалитета воде у сливу реке Увац, 

Ношнице, Моравице и Људске реке, а у сарадњи са министарством надлежним за 

заштиту животне средине доношењем програма заштите вода у тим сливовима; 



- скупштине обухваћених општина/града доношењем средњорочних и 

годишњих програма развоја водоводне и канализационе инфраструктуре; планова и 

двогодишњих програма управљања отпадом (којима ће се утврдити локације 

регионалних депонија комуналног отпада и мрежа трансфер станица) и одлукама о 

комуналном реду; 

- скупштине обухваћених општина/града, у сарадњи са министарством 

надлежним за водопривреду, доношењем плана за проглашење ерозионих подручја 

на територији општина/града и плана одбране од бујичних поплава на 

водотоковима ван система редовне одбране од поплава; 

- скупштине обухваћених општина/града, уз помоћ надлежног 

министарства, туристичких организација и туроператера, различитих невладиних и 

других организација, доношењем програма развоја туризма и програма 

промотивних активности; 

- скупштине обухваћених општина/града, у сарадњи са надлежним 

министарствима, месним заједницама, приватним сектором и невладиним 

организацијама, утврђивањем општинске политике здравствене заштите, социјалне 

заштите и развоја културе и физичке културе и доношењем акта о мрежи објеката 

дечјих вртића и основних школа у општини/граду; 

- скупштине обухваћених општина/града, у сарадњи са министарством 

надлежним за пољопривреду и шумарство, асоцијацијама пољопривредних 

произвођача и власницима земљишта, доношењем програма уређења 

пољопривредно-шумског земљишта у зонама заштите природних вредности и 

ужим зонама санитарне заштите изворишта вода утврђеним овим просторним 

планом, програма ревитализације пашњачког сточарења и програма развоја 

органске производње хране; 

- ЈП за газдовање шумама „Србијашуме” ревизијом/израдом плана развоја 

шумског подручја за Голијско, Горњеибарско, Доњеибарско и Лимско шумско 

подручје; основа газдовања шумама за двадесетдве газдинске јединице које су 

обухваћене овим просторним планом; у сарадњи са власницима земљишта израдом 

програма газдовања шумама и пошумљавања земљишта у приватном власништву 

којима би се поузданије утврдило стање ових шума, а плановима газдовања 

уважили општи заштитни и посебни поседнички интереси за сваки део шуме;  

- Ловачки савез Србије и корисници ловног подручја ревизијом, односно 

доношењем програма развоја ловних подручја, ловних основа ловишта и годишњих 

планова газдовања ловиштима у обухвату овог просторног плана; 

- ЈП „Путеви Србије”, у сарадњи са надлежним општинским/градском 

управама, усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње, 

рехабилитације и одржавања јавних државних путева; 

- надлежне општинске/градска управе, односно општинске/градска 

дирекције/заводи надлежни за путеве, усклађивањем средњорочних и годишњих 

програма развоја општинских путева; 

- ЈП „Електропривреда Србије”, у сарадњи са ЈП за дистрибуцију 

електричне енергије „Електро Србија”, ЕД д.о.о. Краљево – ЕД Чачак погони 

Ивањица и Сјеница, ЕД Нови Пазар и погон у Тутину, ЕД Ужице погони Нова 

Варош и Пријепоље, усклађивањем средњорочних планова, односно двогодишњих 

програма развоја енергетике, односно дистрибуције електричне енергије; 



- скупштине обухваћених општина/града доношењем планова развоја 

енергетике којима се утврђују потребе за енергијом на подручју општине/града, 

услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета и доношењем 

програма рационалног коришћења енергије. 

- надлежне општинске/градска управе, у сарадњи с министарством 

надлежним за заштиту животне средине, реализацијом акционих програма заштите 

животне средине за подручје општине/града преко локалних Агенди 21 (тзв. 

ЛЕАП); 

- скупштине обухваћених општина/града доношењем средњорочног плана 

заштите од буке, програма и плана мониторинга животне средине (ваздуха, буке, 

земљишта и др.) и програма праћења документације о стратешким проценама 

утицаја планова и проценама утицаја пројеката на животну средину. 

 

5.5.  ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

 

 Програм имплементације Просторног плана (даље: Програм) донеће Влада, 

за раздобље од пет година у року од 12 месеци од дана ступања на снагу 

Просторног плана, којим се: 1) разрађују и ближе утврђују приоритетни пројекти за 

остваривање планског документа, динамика уређења заштићених и других 

приоритетних просторних целина, мере и инструменти за имплементацију планског 

документа из дела 5.1-5.4. Просторног плана; 2) утврђују износи и извори средстава, 

рокови, обавезе и одговорности за извршење Програма; и 3) прописују кључни 

показатељи и критеријуми за праћење промена стања у простору и животној 

средини и за процену остваривања циљева, планских решења и пропозиција 

Просторног плана. 

 


