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АКЦИОНИ ПЛАН РЕЗЕРВАТА БИОСФЕРЕ

„ГОЛИЈА-СТУДЕНИЦА“ (2016-2020)

РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ 2016-2018. ГОДИНЕ

Конак манастира Студеница, 20-21.12.2018. године, Студеница 

Пројекат: „Голија-прелаз од планирања ка развоју“



30.01.2018. године, у хотелу IN у Београду одржан је завршни догађај и презентација резултата

Пројекат: „Голија-прелаз од планирања ка развоју“

Циљ: 
Стварање услова за одрживи развој Парка природе 

„Голија“ што је одредило стратешки приступ и креирање 

планских докумената, која с једне стране омогућавају да 

се поштују и чувају природна и културна добра, а са 

друге да се то подручје даље развија како би локално 

становништво имало користи и видело шансу за опстанак 

и даљи развој Голије.“

18 месеци

Резултат:
➢ Израђени су планови детаљне регулације коридора 

инфраструктуре на подручју просторног плана 

подручја посебне намене Парка природе „Голија“ и 

➢ Предлози модела управљања социо-економским 

развојем као и акциони план за развој Голије.

≈ 50.000 евра

300.000 евра



План детаљне регулације коридора инфраструктуре на 

подручју Парка природе „Голија“

Обухват плана захвата делове 49 

катастарских општина, пет локалних 

самоуправа које се територијално простиру 

на Голију.

Општи циљ - стварање услова за изградњу инфаструктурних коридора: 

"туристичког пута", водоводне и канализационе мреже и 

електроенергетске инфраструктуре, чиме би се обезбедило подизање 

еколошког капацитета и очување природних, предеоних и пејзажних 

вредности простора, повећала привлачност региона за инвестирање, 

односно развоја туризма и реализација планираних туристичких 

локалитета у Парку природе.



➢ Туристички пут који прати ободне делове 

Одвраћенице и унутрашњост територије овог 

локалитета биће дуг укупно 117 km

➢ У оквиру водоводне инфраструктуре, план разрађује 

изградњу водоснабдевања из 13 праваца свих пет 

општина и градова на овој планини, укупне дужине 

од 200 km. 

➢ Коридори планиране електроенергетске 

инфраструктуре такође разрађују детаљне трасе 

пружања далековода, који укупно достижу око 145 

km дужине. 

План детаљне регулације коридора инфраструктуре на 

подручју Парка природе „Голија“



АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА ПОДРУЧЈЕ ПАРКА ПРИРОДЕ

„ГОЛИЈА” 
2018–2022. ГОДИНЕ

План представља синтезу заједничког рада свих

заинтересованих страна и обједињује различите

развојне иницијативе битне за реализацију договорених

приоритета. 

Интегрални, партиципативни процес обезбедио је

консензус свих учесника око кључних развојних

принципа и модела. 

Предложена решења у оквиру овог плана у великој мери

представљају искорак у односу на традиционалну

праксу у планирању и управљању развојем заштићених

подручја, која може послужити као пример добре праксе

и за друга заштићена подручја у Србији и Западном

Балкану уопште.



Кораци у процесу израде предлога модела управљања и 
акционог плана за развој Голије

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА ПОДРУЧЈЕ ПАРКА ПРИРОДЕ

„ГОЛИЈА” 
2018–2022. ГОДИНЕ



У процесу израде Акционог плана, који је трајао од
априла 2017. године до јануара 2018. године, директно
је учествовало више од 130 представника и 
представница релевантних министарстава, националних
и регионалних јавних предузећа и институција, пет
локалних самоуправа које покривају подручје Парка
природе „Голија“, локални актери, предузетници, 
пољопривредни произвођачи, понуђачи туристичких
услуга, удружења грађана и др. 

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА ПОДРУЧЈЕ ПАРКА ПРИРОДЕ

„ГОЛИЈА” 
2018–2022. ГОДИНЕ



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


