Састанак ’’Акциони план РБ Голија–Студеница (2016-2020)
Реализација у периоду 2016-2018’’
Конак манастира Студеница, 20-21.12.2018. године

ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ РБ ГОЛИЈА-СТУДЕНИЦА И ПППН
МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА
др Милица ДОБРИЧИЋ, дипл.просторни планер
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Закон о планирању и изградњи (2009-2018)
ППППН се доносе за подручја која захтевају посебан режим организације,
уређења, коришћења и заштите простора, за подручје одређено ППРС-ом,
или другим просторним планом (чл 21)
ППППН се доноси за подручје са природним, културно-историјским
или амбијенталним вредностима (чл 21)
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (2015)
ППППН се доносе и за подручје са природним, културно-историјским
или амбијенталним вредностима (чл 12)
ППППН садржи правила уређења, грађења и коришћења подручја
према утврђеном режиму заштите појединих природних целина, односно у
ужој и широј зони заштите културних добара према утврђеном режиму
заштите

хијерархија планирања и
надлежности

ПППН ПАРКА
ПРИРОДЕ ГОЛИЈА
Одлука и програм о
изради ПППН Парка
природе Голија (2002)
Обрађивач ПППН–ЦЕП
Уредба о утврђивању
ПППН ПП Голија
(Сл. гл. РС, бр. 16/2009)

Након доношења Уредбе о утврђивању ПППН Парка природе Голија (2009) донети су:
Закон о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. Уредба о утврђивању РПП за подручје
72/09, 81/09-испр, 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, Златиборског и Моравичког управног округа,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука ’’Сл.гл.РС’’, бр. 1/13
УС, 132/14, 145/14 и 83/18)
Закон о ППРС од 2010 до 2020 год, ’’Сл.гл.РС’’,
бр. 88/10

Уредба о утврђивању ПИ РПП за подручје
Златиборског и Моравичког управног округа, за
период од 2015. до 2020., ’’Сл.гл.РС’’, бр. 92/15

Правилник о садржини начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања, "Сл.гл.РС", бр. 64/15

Уредба о утврђивању ПИ РПП за подручје
Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског
управног округа, за период од 2016. до 2020.
’’Сл. гл.РС’’, бр. 107/16

Уредба о утврђивању РПП за подручје
Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског
управног округа, ’’Сл. гл.РС’’, бр. 39/14

ППЈЛС: Ивањицa (2013), Рашка (2011), Сјеницa
(2013), Краљева (2011), Новог Пазара (2012) и
урбанистички планови

Централни регистар
планских
докумената
http://www.crpd.gov.rs/

ПППН МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА
•
•
•
•

Одлука о изради ППППН манастира Студеница (''Сл.гл.РС'', број 50/2018)
Одлука о изради СПУ ППППН на животну средину (''Сл.гл.РС'', број 37/2018)
Носилац израде ППППН – Министарство грађевинарства, саобрађаја и инфраструктуре
Обрађивач ППППН – ЈП Урбанизам Крагујевац

Оквирна граница ПППН:
- град Краљевo целе KO: Бзовик, Брезова, Врх, Долац, Дражиниће,
Ђаково, Засад, Милиће, Мланча, Орља Глава, Река, Рудно, Савово,
Тадење и Ушће;
- општинa Ивањица целе KO: Брусник, Вионица, Врмбаје, Градац,
Дајићи, Добри До, Коритник и Чечина.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана Нацртом
просторног плана.

• ПППН ће садржати детаљну разраду за заштићену околину манастира
Студеница и друга подручја по потреби (тач.6 Одлуке о изради ПППН)

• МП, ПУ и ППППН – дугорочни плански
документи
• СПУ је део ППППН и она садржи, поред
осталог и процену утицаја на културноисторијску баштину (Закон о СПУ)
• просторно планирање – својеврстан
инструмент управљања баштином и
постизања циљева заштите и одрживог
развоја
•
•
•
•

МП - менаџмнет план Светске баштине
ПУ – план управљања Парка природе
ПППН – просторни план подручја посебне намене
СПУ – стратешка процена утицаја ППППН на жср

СПУ

МП,
ПУ и
др
ППППН

ФАЗЕ ИЗРАДЕ ПППН МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА
ОДЛУКА (ВЛАДА)
РАНИ ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА

•Одлука о изради ПППН манастира Студеница (''Сл.гл.РС'', број 50/2018)
•Одлука о изради СПУ ПППН на жив. сред. (''Сл.гл.РС'', број 37/2018)
•РЈУ одржан у периоду 24. септембар -08. октобар 2018.
•прибављање услова надлежних институција
•и извештај о СПУ
•стручна контрола нацрта плана (јануар 2019)

ЈАВНИ УВИД

• 2019

ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ

• 2019

ДОНОШЕЊЕ
(ВЛАДА)

• 2019

ХВАЛА!
http://www.mgsi.gov.rs/
milica.dobricic@mgsi.gov.rs

